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Deel 2: Verslag van resultaten
Hoofdstuk 1: Bureauonderzoek
1.Beschrijvend gedeelte
1.1. Administratieve gegevens
Projectcode OE:
Site-code
Locatie:

2016G6
HDWW-16
Oost-Vlaanderen, Gent, Houtdok

Kadaster Afdeling Sectie Percelen:

Afd. 1, Sectie A, nrs 3160E2, 3166X + openbaar domein

Bounding box:
Lambert (X, Y)

(105373, 196010), (105444, 195996), (105307, 195800),
(105368, 195796)

Het projectgebied ligt geheel of deels
in een gebied waar geen archeologisch
erfgoed te verwachten valt:
Het projectgebied ligt geheel of deels
in een beschermde archeologische
site:
Het projectgebied ligt geheel of deels
in een archeologische zone:
Grootte projectgebied:

neen

Reden van de ingreep:

Wegenisaanpassingen voor het verleggen van de buslijn in
het kader van de realisatie van Houtdok Wijkpark
bureauonderzoek, metaaltijden, stadsomwallingen,
Stad Gent, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12,
9050 Gentbrugge

Thesauri
Bewaarplaats Archief:

neen
Ja, Historische stadskern Gent
Ca. 5750 m²

Erkende archeoloog:

Gunter Stoops
OE/ERK/2015/00003

Contact:

Stadsarcheologie Gent
Dulle-Grietlaan 12
9050 Gentbrugge,
stadsarcheologie@stad.gent
tel. 09/2665760

Wettelijk depot:

D/2016/0341/8

Datum bureauonderzoek:
Datum prospectieonderzoek:

27 juni – 24 augustus 2016
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1.2. Archeologische voorkennis
Er zijn geen archeologische ingrepen of vaststellingen gekend binnen de grenzen van het
projectgebied.
1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling
Deze bureaustudie heeft tot doel om aan de hand van bestaande bronnen en cartografie een
inschatting te maken van de archeologische maatregelen die in het kader van de geplande werken al
dan niet nodig zijn. Het antwoord op de volgende onderzoeksvragen met betrekking tot het
projectgebied vormt de basis voor de motivatie van de maatregelen:
- Geven de bronnen/cartografie aanwijzingen voor archeologische sites (aard, datering, bewaring)?
- Hoe evolueerde het landschap en heeft dit invloed gehad op de bewaring van eventuele
archeologische sites?
- Wat is de urbanisatiegeschiedenis en impact ervan op eventuele archeologische sites?
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel?
- Is het nodig andere vormen van vooronderzoek in te schakelen om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden?
- Kan een strategie bepaald worden voor een volgende fase van vooronderzoek?
1.3.2. Randvoorwaarden
Voor dit bureauonderzoek wordt gebruik gemaakt van toegankelijke en beschikbare bronnen. Ook de in
archief en databanken verzamelde archeologische informatie van Stadsarcheologie Gent (De Zwarte
Doos) wordt geraadpleegd.
1.3.3. Geplande werken en bodemingrepen
Het project behelst de heraanleg van een gedeelte van de Houtdoklaan (van de Muidebrug tot aan de
Spadestraat), de heraanleg van een gedeelte van de Spadestraat (Van de Zeilstraat tot aan de
Roerstraat) en de uitbraak van de Houtdoklaan voor omvorming tot groen (tussen Roerstraat en
Zeilstraat).
Dit kadert in een groter project: de creatie van een Wijkpark in opdracht van Stad Gent Departement
Publieke Ruimte en door de Groendienst van Stad Gent ontworpen. Hierbij wordt de groenzone tussen
Spadestraat en Houtdoklaan (perceel 3167R) bij het park gevoegd. Het hele noordelijke deel van de
Houtdoklaan wordt hier voor opgegeven en uitgebroken, in de plaats komt groen om de verbinding met
het park rond het Houtdok volledig te maken.
Om de lijnbus die van de Houtdoklaan gebruik maakt een nieuw traject via de Spadestraat te laten
rijden zijn er in de wegenis enkele aanpassingen nodig. Deze aanpassingen zijn het onderwerp van
deze archeologienota.
De werken in het projectgebied impliceren volgende ingrepen:
- opbraak en verwijderen van de straatverharding van het noordelijk deel van de Houtdoklaan,
uitbraak oude riolering en aanvullen met teelaarde.
- stroomlijnen van de inrit Spadestraat op plaats van huidig grasperkje
- aanpassingen straatafwerking (voetpadhoeken, borduren) voor vlotte doorgang bus
- beplantingswerken
6

De totale oppervlakte ven het projectgebied bedraagt 5750 m², waarvan ca. 2000 m² voor de
wegeniswerken en 3750 m²voor de toekomstige groenaanleg ter hoogte van de uit te breken
Houtdoklaan.

Plan 1: Situering projectgebied op huidig kadaster

7

Plan 2: Situering projectgebied op de Topografische kaart 1981 (NGI en AGIV)

Plan 3: Situering projectzone op de orthofoto van 2015 (Eurosense Belfotop & Stad Gent, De Zwarte
Doos, Stadsarcheologie)
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Deze werken grijpen nergens dieper in dan het bestaande gabarit, plaatselijk wordt het bestaande
wegdek uitgebroken en in functie van het nieuwe tracé voor de lijnbus weer opgebouwd of aangepast.
Enkel op de plek van de huidige groenspie aan de samenkomst van de Spadestraat en Houtdoklaan zal
men bij het stroomlijnen van deze straattoegang de aard van de bovenlaag veranderen. Een perkje
maakt hier plaats voor wegenis. Door deze zone loopt wel de verstoring van een bestaande riolering
(blijft behouden). De opbouw van de nieuwe wegenis zal hier maximaal 41 cm bedragen.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode
Dit bureauonderzoek heeft tot doel na te gaan of er binnen het projectgebied relevant archeologisch
erfgoed (objecten, sporen, constructies) bewaard is, uit welke periode het stamt en wat de
bewaringstoestand is.
Voor deze bureaustudie werd de bestaande literatuur en cartografie over dit projectgebied en omgeving
doorgenomen. Het door Stadsarcheologie Gent gedurende jaren opgebouwde archief van
archeologische waarnemingen dat zich in De Zwarte Doos bevindt, werd geraadpleegd. De in het
Archief Gent voorhanden zijnde iconografie en cartografie werd bekeken.
Om het projectgebied te situeren werden kadasterkaart, topografische kaart (1981) en de orthogonale
luchtfoto geraadpleegd en als plan 1, 2 & 3 weergegeven, met aanduiding van het projectgebied.
Voor de aard- en bodemkundige informatie werden volgende kaarten geraadpleegd:
- de bodemkaart
- de tertiair geologische kaart
- de quartair geologische kaart
- de bodemerosiekaart (niet weergegeven indien geen nuttige info in geürbaniseerd gebied)
- de bodemgebruikskaart (niet weergegeven indien geen nuttige info in geürbaniseerd gebied)
- het digitale hoogtemodel
Voor de historisch-cartografische informatie werden standaard volgende kaarten geraadpleegd:
- de kaart van Ferraris (1777)
- de atlas der Buurtwegen (ca. 1840)
- het primitief kadaster (ca. 1830) en/of Poppkaart (1842-1879)
en waar door de betreffende kaart gedekt:
- Gezicht op Gent (1534)
- de kaart van Horenbault (1619)
- de kaart van Hondius (1641)
- de kaart van VanderMaelen (1856)
- de kaart van P. en L. Gérard (1855)
- de kaart van Gevaert en Van Impe (1878)
- Plattegrond van Gent door Compijn & Soenen (1912)
- Topografische kaart (1910 en 1960)
(Indien voor de historische evolutie en het begrip van het projectgebied van belang zijn details van deze
kaarten in dit document opgenomen)
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Het projectgebied en omgeving werd ook gescand op gekende aanwezigheid van archeologisch,
monumentaal en landschappelijk erfgoed in de volgende databanken:
- De Centrale Archeologische Inventaris
- Inventaris Onroerend Erfgoed (erfgoedobjecten)
- Inventaris van de beschermde archeologische sites
- Inventaris van de beschermde monumenten, landschappen en stadsgezichten
- Steneninventaris (Door Stadsarcheologie Gent opgemaakte en bijgehouden inventaris van alle
gekende 13de-eeuwse (natuur)stenen huizen op grondgebied Gent)
- Inventaris van de walsites (Door Stadsarcheologie Gent opgemaakte en bijgehouden inventaris
van alle op cartografie voorkomende sites met walgracht op grondgebied Gent)
(Indien in ruimte of afstand van invloed of van belang in de afweging van de archeologische potentie,
waarden of mogelijke acties worden de desbetreffende items in dit dossier besproken.)
De voor deze bureaustudie noodzakelijke en nuttige plannen zijn in deze nota weergegeven en worden
in bijlage in de lijst van plannen opgesomd.
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2. Assessmentrapport

2.1. Methoden, technieken en criteria
In dit assessmentrapport wordt alle beschikbare en van nut zijnde informatie uit het bureauonderzoek
samengebracht. Deze informatie dient als basis voor een gemotiveerde archeologische kijk op de
eventueel aanwezige archeologische erfgoedwaarden en de uit te voeren acties.
2.2. Assessment van het onderzochte gebied
2.2.1. Geografische beschrijving
2.2.1.1. Ligging
De projectzone bevindt zich ten noordoosten van de historische kernstad en wordt omsloten door de
huidige Houtdoklaan, Spadestraat en Roerstraat. Deze wegeniswerken (ca. 5750 m²) maken deel uit
van het grotere project Wijkpark Houtdok. Het projectgebied bevindt zich binnen de zone van de
laatmiddeleeuwse stadsgrens. Vanaf de late 16de eeuw worden er fortificaties uitgebouwd die de
uitvalsweg Meulesteedsesteenweg verdedigen. Deze weg ligt op een langgerekte zandrug in
noordoostelijke richting. De nieuwe binnen de stadsgrenzen opgenomen gronden blijven nog lange tijd
onbebouwd. Hier wordt in de 19de eeuw het Houtdok uitgebouwd als deel van een groter
havencomplex.
Het Handelsdok dateert uit het tweede kwart van de 19de eeuw en vertegenwoordigt een eerste
uitbreiding van de haven na de realisatie van het kanaal Gent-Terneuzen. Het Houtdok werd in 18801881 aangelegd. De oostelijke kade-zone loopt evenwijdig met de van oude kaarten gekende
stadsgracht. De straten die onderwerp zijn van de wegeniswerken kregen vorm eind 19 de eeuw, ze
werden getekend in functie van het ontwerp van het Houtdok (zie Plan 14).
2.2.1.2. Geologie
Het projectgebied is gelegen in de Vlaamse Vallei. Het tertiaire substraat bestaande uit subhorizontale
zandige en kleiige lagen van mariene oorsprong was tijdens het uitschuren van de Vlaamse Vallei in het
begin van het Kwartair (Pleistoceen) aan erosie onderhevig. De Blandijnberg ontsnapte aan die erosie
en vormt zo een tertiaire getuigenheuvel, bedekt met Bartoon-klei. In de vallei zelf is veel van het tertiair
weg geërodeerd en later door kwartaire afzettingen bedekt. Ten zuiden van de Blandijnberg bestaat
het tertiair substraat uit Paniseliaan (klei-zandcomplex) of Ieperiaan (zand) dat op een diepte van
minder dan 2 m kan aangetroffen worden. Elders rond de stad ligt het tertiaire substraat (ten noorden
van de stad is dit het lid van Vlierzele) onder een dik Kwartair dek bedolven (dikwijls meer dan 20 m).
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Plan 6: De projectzone aangeduid op de Tertiaire geologische kaart (MVG dep EWBL afd. natuurlijke
rijkdommen & energie)
De kwartaire afzettingen, die uniform het tertiaire substraat bedekken, werden in verschillende perioden
afgezet. Tijdens de Würmijstijd werd het jong-pleistocene zand (dekzand), niveo-eolisch afgezet. Deze
dekzandlaag heeft een dikte van 80 tot 150 cm. In de erop volgende zachtere periode werden hierin
door Schelde, Leie en bijhorende beken de valleien dieper uitgesleten. Tijdens de koudere droge
periodes in het Epi-pleistoceen werd zandig materiaal vanuit deze valleien opgestoven en vormde
lokale dekzandophogingen. Dit zijn de locaties die met kouters in verband gebracht kunnen worden.
Deze lokale dekzanden zijn te vinden net buiten de valleiranden.
In en rond Gent zijn, dankzij de Kwartairkaart, minstens een vijftal dekzandruggen te identificeren. Ten
noorden van de Blandijnberg ligt een dekzandrug: de Kouter en de Zandberg. Een tweede dekzandrug,
ten oosten van Gent, komt overeen met de Sint-Baafskouter. Ten zuidoosten heeft men de dekzandrug
van Ledeberg. Bij Ekkergem vindt men een kleine, lage dekzandrug. En tenslotte ligt er een grote
dekzandrug ten westen van Gent: Mariakerkekouter. (Raveschot, P., Semey, J. en Vanmoerkerke, J.
1984, p. 2-36; Gelaude, F., 2010)

14

Plan 7: De projectzone aangeduid op de Kwartair geologische kaart. Het projectgebied is als ontsloten
Fluvioperiglaciaal Weichseliaanzonder niveofluviale deklaag ingekleurd (dov.vlaanderen.be)
Nadien tot in recentere periodes had de wind nog vrij spel op rivierduinen en onbedekte zandruggen.
Het materiaal bleef zich eolisch verplaatsen, het landschap veranderde echter niet meer drastisch van
uitzicht. Een langgerekte zandige rug strekt zich uit ter hoogte van het huidige Muide-schiereiland. Oude
kaarten waarop akkers en molenbergen staan, verraden hier hoger gelegen terrein ten opzichte van het
omliggende meersgebied.
2.2.1.3. Bodem, bodemerosie en bodemgebruik
Op de bodemkaart is de plek ingekleurd als antropogene bodem en dus zonder bodemspecificatie.
Bodemerosie en bodemgebruikkaart leveren voor deze geürbaniseerde omgeving met verharde
afwerking geen nuttige info. Verdergaand op de weergave van de zone op Ferraris (1775) en Gevaert &
Van Impe (1878) ligt het Houtdok deels op de flank van de zandige rug waar Meulestede op ontstaan is.
In het zuiden en oosten strekt zich het laaggelegen Leie-alluvium uit. (Sys, C. en Vandenhout, H., 1963)
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Plan 8: De projectzone is ingekleurd als Antropogeen (door ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd bodemprofiel) (AGIV)
2.2.1.4. Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Van het digitaal hoogtemodel is af te lezen dat de kades en randen en van het Houtdok hoger liggen
dan de omgeving. De huidige bovenafwerking van de verharding bevindt zich tussen de 7,5 m en 8,0 m
T.A.W. Aan de brug naar Voormuide loopt dit op tot 8,5 m T.A.W.
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Plan 9: Projectie van de projectzone op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (AGIV)

2.2.2. Archeologische en historische informatie
2.2.2.1. Archeologische voorkennis
In de directe omgeving van de projectzone zijn nog geen archeologische registraties uitgevoerd. Ook de
CAI geeft geen locaties binnen de 500 m. De dichtstbij gelegen locaties met relevantie voor deze plek
die geen middeleeuwse bebouwing kende zijn de sites Port Arthur (CAI 32210) en Hogeweg (CAI
32172, 151115, 106997, 157723) en Meulesteedsesteenweg (CAI 157776).
Bij de realisatie van het Grootdok en Zuiddok kwam er begin 20ste eeuw heel wat archeologica aan het
licht uit verschillende periodes. Deze havensite, Port Arthur genaamd, ligt ten noordnoordoosten van de
projectzone. Hier werd een deel van een Merovingisch grafveld ‘opgegraven’, dat mogelijk bij de niet
exact gelokaliseerde nederzetting Slote hoorde (Van Bosstraeten, H., C., 1972). De goed
gedocumenteerde site van de Hogeweg ligt ten oosten op de zandrug naast de Leievallei. Hier werden
sporen aangetroffen vanuit de Bronstijd (grafheuvels), Ijzertijdbewoning, Romeinse bebouwing, wegen
en brandrestengraven, en fragmenten aardewerk uit de vroege middeleeuwen. Deze vindplaats werd in
1983 door piloot Jacques Semey ontdekt. Hij nam bij het overvliegen van het gebied circulaire crop
marks in het maïsveld waar. Bij de vlakdekkende opgravingen in 2010 werd vastgesteld dat de
sporenintensiteit in westelijke richting, dit is naar de alluviale vlakte toe, sterk afnam en de grens van het
site waarschijnlijk bereikt was.
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Ten noordnoordwesten werd bij wegenwerken op de hoek van de Meulesteedsesteenweg en de
Liverpoolstraat een bakstenen (23,5 x 11 x 5,5 cm) constructie aangesneden. Waarschijnlijk gaat het
hier om de resten van een nieuwe block poorte uit 1645 die in 1753 afgebroken werd.

Plan 10: Op de CAI zijn gegevens beschikbaar voor de omgeving van het Handelsdok (Stad Gent, De
Zwarte Doos, Stadsarcheologie)
De archeologische voorkennis uit de bredere omgeving toont aan dat de hoger gelegen delen in een
verder laaggelegen en nat landschap zeker vanaf de metaaltijden als interessante verblijfsgronden
werden beschouwd.
2.2.2.2. Historische gegevens
Vanaf de late 16de eeuw wordt het gebied binnen de stadsversterkingen opgenomen. De stad omsluit
dan ook het gehucht Meulestede iets breder en versterkt de uitvalsweg met bastions. De weg
(Meulesteedsesteenweg) loopt over de langgerekte zandige rug die een hogere plek in het
rivierenlandschap vertegenwoordigde. (Decavele, J., De Herdt, R. en Decorte, N. 1976; Deseyn, G.,
1991 p. 62-65)
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Plan 11: De realisatie van de nieuwe versterkingen rond Meulestede (Atlas De Buck, 1590). Het
noorden ligt hier naar links georiënteerd
Hondius (1641) en Ferraris (1775) laten zien dat de projectzone binnen de laat 16de-eeuwse omwalling
ligt, achter de bebouwing langsheen de oostzijde van de Meulesteedsesteenweg. Dit gebied bestaat
deels uit hoger gelegen zandige gronden, met hier en daar zelfs een molenberg. De gronden zijn
opgedeeld in kleine perceeltjes en staan ingekleurd als akkers. Dit vormt een fel contrast met het
omliggende meersgebied dat Ferraris en Hondius laten zien.
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Plan 12: Situering van de hele projectzone (wegenis + wijkpark) op Hondius, 1641, in de Flandria
Illustrata van Antonius Sanderus, 1641-1735 (Stad Gent, De Zwarte Doos, Stadsarchief,
SAG_IC_DK_1_13)
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Plan 13: Detail uit de Kaart van Ferraris (1775) Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik met aanduiding van de zone (Koninklijke Bibliotheek van België)
Op Gevaert en Van Impe (1878) is het geplande Houtdok al weergegeven. Ook de nieuwe straten
(Spadestraat en Houtdoklaan) staan al deels aangegeven.

Plan 14: Situering van de projectzone (de plannen voor het Houtdok en omliggende straten staan op de
kaart getekend) op Gevaert en Van Impe, 1878 (Privecollectie Andre Coene en Martine De Raedt)
In de 19de eeuw wordt de Gentse haven hier uitgebouwd. Op 8 maart 1880 keurde de gemeenteraad
de plannen goed voor het Houtdok. Dit dok met een lengte van 260,5 m en een breedte van 125 m werd
aan het noordelijke gedeelte van het Handelsdok gegraven, in de nabijheid van de Muidebrug. Op de
aanliggende terreinen werden loodsen gebouwd als openbaar entrepot voor hout. Ook weg- en
spoorinfrastructuur werd aangelegd en de omliggende terreinen werden gereserveerd voor
houthandelaars. In de 20ste eeuw trokken de watergebonden havenactiviteiten noordwaarts, waar
modernere dokken gebouwd werden. De vrije ruimte in het Houtdok (en Handelsdok) werd ingenomen
door binnenschepen en woonboten. De buurt tussen de Meulesteedsesteenweg en het Houtdok
ontwikkelt zich tot een stedelijke woonbuurt.
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2.2.2.3. Culturele en landschappelijke waarden
In de onmiddellijke nabijheid van de projectzone bevindt zich geen aanwezige erfgoedwaarde.
De dichtstbijzijnde geklasseerde sites zijn:
- de sites “Tolhuis” en “Voorhaven” met inbegrip van delen van de rails (Beschermd landschap, 20
november 1996)
- “de oude kademuur” langs de Terneuzenlaan, de “Tolhuissluis”, “stuw” en “sluiswachterswoningen”
(Beschermd monument, 20 november 1996)
De randen van het Houtdok vertonen nog relicten van zijn maritiem-industrieel verleden; de
natuurstenen taluds, de eerste aanpassingen door overwelving, een scheepslift en treinsporen. Deze
worden maximaal behouden (en hersteld).
2.2.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied ligt deels op de flank van een zandrug die iets boven het omliggende meeersgebied
uitstak. Hogere gebieden in de brede omgeving leverden bij archeologische onderzoek vondsten op
vanaf de metaaltijden. Het projectgebied lag tot eind 17de-eeuw buiten de stad, wordt dan binnen de
ommuring opgenomen maar blijft nog grotendeels onbebouwd tot te havenontwikkelingen eind 19de
eeuw de hele omgeving verstedelijken. Waarschijnlijk werden bij het uitgraven van het Houtdok (18801881) de randen en ruimere omgeving errond opgehoogd. De straten die het onderwerp van deze
archeologienota zijn krijgen in diezelfde periode hun definitieve verharde vorm.

2.2.4. Mogelijkheid van archeologische sporen
Uit de ligging, op de flank van een zandrug, en de gekende gegevens uit de wijdere omtrek kan men
concluderen dat de plek in de prehistorie potentieel had als verblijfplaats voor de mens. De bewoning
van de omgeving komt pas aantoonbaar in beeld vanaf de late middeleeuwen langsheen de
Meulesteedsesteenweg, ten westen van het projectgebied, dat zelf nog lange tijd als akkerland dienst
deed.

2.2.5. Aftoetsen vraagstelling
Hierbij worden de eerder vooropgestelde onderzoeksvragen afgetoetst aan de informatie die de
bureaustudie opleverde.
- Geven de bronnen/cartografie aanwijzingen voor archeologische sites (aard, datering, bewaring)?
Er zijn geen rechtstreekse aanwijzingen, indien er een oude bodem bewaard is, bestaat de kans op
sporen vanaf de préhistorie. De omgeving is door de urbanisatieprojecten rond de haven vanaf eind
19de eeuw wel doorwoeld en waarschijnlijk opgehoogd.
- Hoe evolueerde het landschap en heeft dit invloed gehad op de bewaring van eventuele
archeologische sites?
Tot eind 17de eeuw lag dit gebied buiten de stad, met waarschijnlijk een agrarisch gebruik. Vanaf de
late 17de eeuw komt het gebied binnen de stad te liggen maar blijft het in gebruik voor akkerbouw. De
urbanisatie in de 19de en 20ste eeuw met de realisatie van de straten en de aanleg van riolering hebben
zeker een deel van het archeologisch potentieel vernield.
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- Wat is de urbanisatiegeschiedenis en impact ervan op eventuele archeologische sites?
De aanleg van de straten en zeker de riolering en andere nutsleidingen hebben een deel van het
archeologisch potentieel vernield.
- Wat is de impact van de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
De geplande werken zullen enkel de bestaande bestrating uitbreken en weer opbouwen. Een deel van
de bestaande riolering wordt gesaneerd. De enige plek waar mogelijk het bestaande gabarit
overschreden wordt is het grasperkje (290 m²) aan de inrit van de Spadestraat dat voor een betere
stroomlijning voor het busverkeer van een wegdek voorzien wordt. Deze zone is al verstoord door een
riolering (d = 60 cm) over de hele 40 m lengte.
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel?
De kans bestaat dat eventuele diepe archeologische sporen van voor de 17de eeuw bewaard zijn, maar
de beperkte oppervlakte (290 m²) en de versnippering door de riolering en nutsleidingen zal buiten een
eventuele aantoonbare aanwezigheid van de mens in het verleden geen goed te kaderen informatie
over zijn activiteiten en organisatie opleveren. Het site Hogeweg in de ruime omgeving biedt hier wel
meer inzicht in.
- Is het nodig andere vormen van vooronderzoek in te schakelen om de onderzoeksvragen te kunnen
beantwoorden?
Daar niet buiten het bestaande gabarit gegraven wordt behalve mogelijk in een beperkte zone die
bovendien deels verstoord is door riolering, zijn aansluitingen en nutsleidingen volstaat de informatie die
bij het bureauonderzoek is bijeen gegaard.
- Kan een strategie bepaald worden voor een volgende fase van vooronderzoek?
Voor deze wegeniswerken zoals ze voorliggen op plan in geen verder vooronderzoek nodig.

2.2.6. Afweging noodzaak verder onderzoek
Er werden tot nu toe nog geen archeologische vaststellingen gedaan binnen het projectgebied of in de
onmiddellijke omgeving. Uit de landschappelijke informatie blijkt dat de plek voor de mens in de
prehistorie en de metaaltijden mogelijk interessant was. Hierop wijzende sites Port Arthur en de
Hogeweg. De Hogeweg is een meertijdensite die ruim onderzocht is over een grote oppervlakte. Indien
in het projectgebied zulke sporen de post-middeleeuwse ontwikkeling en de recente urbanisatie
overleeft zouden hebben, worden deze enkel mogelijk bedreigd in een kleine zone, met name het
driehoekig grasperkje aan de inrit van de Spadestraat. Door de versnippering (riolering met
huisaansluitingen) van het kleine oppervlak (290 m²) zou dit een moeilijk te interpreteren archeologisch
gegeven worden, dat geen kennispotentieel biedt ten opzichte van de ondertussen rond Gent reeds
opgegraven grotere sites (Hogeweg, The Loop, de Keiskant, …) .
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2.2.7. Samenvatting gespecialiseerd
Deze bureaustudie toont aan dat de plek (Spadestraat en Houtdoklaan, Gent) in het verleden mogelijk
interessant is geweest vanaf de prehistorie, maar dat er geen archeologische bewijzen voorhanden zijn.
Vanaf de middeleeuwen is de grond in gebruik voor akkerbouw en dat blijft zo ook wanneer het gebied
binnen de stedelijke omwalling komt te liggen. In de 19de eeuw wordt het hele gebied tot haven
ontwikkeld met de uitgraving van het Houtdok. Ook de betreffende straten werden toen gecreëerd. De
ingreep die aanleiding is voor deze archeologienota behelst aanpassingen en de heraanleg van een
deel van de rijweg. Dit omdat de lijnbus van traject veranderd. De ingrepen blijven binnen het bestaande
gabarit, alleen voor het grasperkje aan de inrit van de Spadestraat kan dit niet met zekerheid gezegd
worden. Mogelijk worden daar de bovenkant van sporen geraakt, maar de oppervlakte is zo klein en
gefragmenteerd dat de eventuele archeologische kenniswinst zeer klein zou zijn en een verder
onderzoek niet verantwoordt.
2.2.8. Samenvatting algemeen
De werken voor de aanpassingen aan de wegenissen van Spadestraat en Houtdoklaan te Gent in het
kader van het Wijkpark-Houtdok beperken zich tot ondiepe ingrepen in de toplaag. Deze lagen zijn in
recente tijd, bij aanleg van de straten rond het dok doorwoeld. De ingrepen hebben geen invloed op het
archeologisch erfgoed.
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