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1 Administratieve gegevens
Algemeen
Naam site

Gent, Henri Farmanstraat

Ligging

Henri Farmanstraat, Gent, Oost-Vlaanderen

Kadaster

Gent, Afdeling 12, Sectie P, Percelen 289C5, 289T4

Projectnummer BAAC Vlaanderen

2021-0263

Reeds uitgevoerd vooronderzoek

Bureauonderzoek (2021A258)

Bewaarplaats archief

/

Actoren
Auteur

Emmy Van Laere

Betrokken actoren

/

Betrokken derden

/

Oppervlakte plangebied

16.768 m²

Kartering gewestplan

Bedrijvenzone
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Plangebied
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2 Gemotiveerd advies
2.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Gezien de opzet van de archeologienota met beperkte samenstelling voor het plangebied Gent Henri
Farmanstraat kan er besloten worden dat binnen het onderzoeksterrein geen archeologie verstoord
zal worden en bijgevolg geen kenniswinst vergaard kan worden.

2.1.1 Potentieel op kennisvermeerdering

-

Het plangebied is vandaag lokaal al sterk vergraven en geroerd, dit kon aangetoond worden
via recent genomen foto’s.

-

De geplande werken gebeuren grotendeels in ophoging waardoor het bodemarchief minimaal
geraakt wordt. De verharding komt bovenop het huidig maaiveld en daarop komt vervolgens
de nieuwe mobiele betoncentrale.

-

De nieuwe gracht wordt verder uitgediept op de bestaande gracht, hierdoor bevindt de
nieuwe gracht zich reeds in een geroerde ondergrond.

-

Op basis van de topografische kaart van 1893 kan vastgesteld worden dat het plangebied toen
ongeveer 1 m tot 1.7 m lager lag dan vandaag. Op het huidig Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
is duidelijk te zien dat het plangebied opgehoogd geweest is ten opzichte van de omliggende
delen van het landschap. Verder is op topografische kaart te zien dat het plangebied gelegen
is in akkerland en onbebouwd is.

-

Een eerste verstoring doet zich voor bij de aanleg van de dokken en de Singel in 1910. Het
plangebied wordt duidelijk anders ingedeeld qua percelering ten opzichte van de voorgaande
topografische kaart en mogelijk wordt in deze periode voor het eerst opgehoogd/genivelleerd.

-

In 1937 wordt het plangebied voor het eerst bebouwd in het centrale en zuidelijke gedeelte.

-

De bebouwing neemt stelselmatig toe. Dit is te zien op de topografische kaart van 1966 en de
orthofoto’s van 1971, 1979-1990.

-

Rond 2000 wordt de bestaande bebouwing afgebroken en is het terrein opvallend effen.

-

In de jaren nadien blijft het plangebied steeds braakliggend maar wordt het wel vergraven en
worden er grachten in aangelegd. Deze grachten raken uiteindelijk weer opgevuld. Deze
ingrepen hebben te maken met de uitbreiding van het industriegebied langs de dokken.

Concluderend kan gesteld worden dat het plangebied geroerd geweest is in het verleden en dat het
opgehoogd geweest is. De geplande werken hebben slechts een beperkte impact op de bodem en
vinden vrijwel volledig plaats in ophoging. Enkel de nieuw aan te leggen put voor de transportband
gaat dieper dan het huidig maaiveld, maar ook deze werken zullen plaatsvinden in de historische
ophogingslagen van het terrein. Eventuele archeologie die zich onder de huidige ophoging bevindt, zal
bijgevolg niet verstoord worden. Verder onderzoek in het kader van deze geplande werken zou niet
leiden tot nuttige kenniswinst.
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Om het potentieel op kennisvermeerdering in te schatten, wordt gekeken naar de impact van de
werken en de reeds uitgevoerde werken ter hoogte van het plangebied.
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2.1.2 Volledigheid van het (voor)onderzoek

1

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2020 fig.3
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Volgens de beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek1 is er onvoldoende informatie
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site. Het kennispotentieel kon echter wel
voldoende bepaald worden. Er is geen potentieel op kennisvermeerdering in het kader van deze
geplande werken. Verder vooronderzoek is niet aangewezen
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