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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar
aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te Gentbrugge
Kerkstraat 24 (Sidaplax site), waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem
1000m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de
aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een
archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient
opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling



Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Het onderzoeksgebied maakt deel uit van een groter nieuwbouwproject waarvoor reeds
een archeologienota werd opgesteld voor de verkaveling 1. Het verdere vooronderzoek
dat hiervoor werd geadviseerd is op het moment van schrijven reeds in uitvoering en
beslaat ook volledig het projectgebied voor deze archeologienota. Het volledige
archeologische traject zal binnen de verkavelingsvergunning uitgevoerd en afgewerkt
worden.

1.2.3. Geplande werken2
De archeologienota heeft betrekking op de constructie van 19 eengezinswoningen met
tuin en twee appartementsgebouw van respectievelijk maximaal tien en zeven units in
de Kerkstraat 24 te Gentbrugge, met een totale geschatte oppervlakte van 3261 m2 (zie
nr. 3 op Figuur 1). Deze nieuwbouw maakt deel uit van de Sidaplax site waarop nog twee
andere huizenblokken zullen worden gebouwd (nr. 1 en 2 op Figuur 1; totale
oppervlakte van 1ha 89are).
De grootste ingreep in de bodem zal bestaan uit het uitgraven van de funderingen van de
verschillende eengezinswoningen en de appartementsgebouwen (zie Figuur 3 en Figuur
Vooronderzoek 2016H148 Gentbrugge - Si dapl ax, kenmerk: 4.004/44021/52.68, bekrachtigi ng
verkregen op 14/11/2016.
2 Persoonlijke communicatie met initi atiefnemer.
1
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4). Geen van beide gebouwtypes wordt onderkelderd. De appartementsgebouwen

hebben echter wel beide een liftput (zie Figuur 4). Verder is te verwijzen naar
nutsleidingen (die tussen en langs de verschillende gebouwen zullen worden
uitgegraven en die moeten aansluiten op de bestaande voorzieningen). De plannen met
de exacte dieptes van de verstoringen zijn echter nog niet opgemaakt.
De initiatiefnemer is sinds 2013 juridische eigenaar van de gronden. Tot 2011 was op
het terrein Sidaplax gevestigd, een fabriek die zich o.a. gespecialiseerd had in het maken
van vensterfolie voor briefomslagen (zie Figuur 5). Toen de gebouwen kwamen leeg te
staan, na een verhuis van de firma naar Sint -Kruis-Winkel (deelgemeente van Gent),
kreeg vzw Springstof tijdelijk het beheer over terrein en gebouwen voor de organisatie
van sociaal-culturele activiteiten. Dit kwam tot stand onder de noemer KERK. 3 Deze
voorgaande bebouwing had een reeds een belangrijke impact op het bodemarchief. Op
de locatie waar de woningen en de appartementsgebouwen moeten komen, lag een
geasfalteerde parking en stonden twee gebouwen die niet waren onderkelderd (zie
Figuur 1, Figuur 6, Figuur 7 en Figuur 22). Dit betekent dat ongeveer 42% van het
projectgebied (ca. 1390 m2) reeds was bebouwd en dus verstoord. Bovendien lopen
doorheen het projectgebied meerdere rioleringen en wegenissen voor nutsleidingen.
Afgaande op reeds uitgevoerde milieuboringen 4 uit 2002 en 2013 is duidelijk dat er
lokaal diepe verstoringen aanwezig zijn, tot soms -4m t.o.v. het maaiveld. Op basis van
de boorbeschrijvingen is echter niet duidelijk of er een archeologisch niveau aanwezig is
en op welke diepte dit zich bevindt. De kans is wel reëel dat dit niveau nog bewaard is.
In het verslag uit 2002 maakt men immers melding dat er vóór 1988 grond werd
opgevoerd en dat de huizen die voordien aan de straatzijde stonden, afgebroken werden
waarbij het puin over het terrein werd verspreid.
De bestaande gebouwen die tot voor kort op het plangebied stonden, worden
momenteel gesloopt (einde van de werken voorzien in juli 2017). Voor de
verkavelingsaanvraag van de gehele Sidaplax-site werd reeds een archeologienota
opgesteld door Monument Vandekerckhove in het najaar van 2016 (projectcode
2016H148).

https://www.vanhaerents.be/magazi ne/nieuwbouwproject-gentbrugge-op-sidaplax-terrein/ en
https://stad. gent/
4 Info verkregen via de initiatiefnemer.
3
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Figuur 1: Locatie van de Sidaplax site en geplande werken op GRB (bron: architect en www.geopunt.be)

Figuur 2: Detail van de geplande werken op de Sidaplax 3 site (bron: architect)
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Figuur 3: Plan van het gelijkvloers van de eengezinswoni ngen en het appartements gebouw (bron:
architect)
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Figuur 4: Plan van het gelijkvloers van Sidaplax 3, met de appartementen i n de noordoos t- en
zuidoosthoek en aanduiding van de liftputten (rood omlijnd) (bron: architect)

Figuur 5: Zicht op het projectgebi ed voor de sloop v an de moderne bebouwi ng, gezi en vanui t het noorden
(foto: Monument Vandekerckhove, 20/10/2016).
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Figuur 6: Plan v an de bes taande bebouwing met aanduiding van het projectgebied (groen) en de zone v an
geplande werken (rood).

Figuur 7: Zicht op de zone v an geplande werken (Google Earth Pro, 2016)
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en
de omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem.
Het doel hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is.
Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende
bronnen geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en de gemeente Gentbrugge in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd.5 Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt 6, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius 7, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke
Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze
weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70
van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om
zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen.
Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de
landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan dat
beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid. 8 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.9

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante
informatie te verzamelen betreffende het plangebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd
getracht deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten
5

https://cai.onroerenderfgoed.be/

6

http://www. geopunt.be/kaart
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/

7
8
9

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
http://www. ngi.be/topomapviewer/
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die als bijlage bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie
in een tekst gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en
welke onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd
door de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd
met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op
de Centraal Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis
van een stadsarcheoloog van de stad Gent.
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Gentbrugge is een deelgemeente van de stad Gent in het centrum van de provincie OostVlaanderen. De deelgemeente is gelegen ten zuidoosten van de stadskern (zie Figuur 8 en
bijlage 1). Van het noorden tot het zuidoosten wordt Gentbrugge omringd door een
bocht van de Schelde, die ook de grens vormt met de deelgemeente Sint-Amandsberg en
de gemeente Destelbergen. Voorts paalt het in het westen aan de Gentse deelgemeente
Ledeberg en in het zuiden aan de gemeenten Merelbeke en Melle. Landschappelijk ligt
Gent aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde.

Figuur 8: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron:
dov.vlaanderen.be)

Het plangebied situeert zich in het uiterste noorden van Gentbrugge, langs een bocht
van de Schelde (zie Figuur 9 en bijlage 2). Het onderzoeksgebied wordt begrensd door de
Kerkstraat in het zuiden, de bebouwing en bijhorende tuinen langs de Nederbrugstraat
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en Edmond Blockstraat in het westen, de Nederbrugstraat in het noorden en de
Gentbruggeaard en bebouwing hierlangs in het oosten. Kadastraal is het perceel terug te
vinden onder afdeling 2, sectie B, perceel 32k (zie Figuur 10 en bijlage 3). Op de
bodemgebruikskaart uit 2001 staat het projectgebied gekarteerd als industrie en
handelsinfrastructuur (zie Figuur 11 en bijlage 5).10

Figuur 9: Uitsnede ui t de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron:
dov.vlaanderen.be)

10

http://www. geopunt.be/
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Figuur 10: Kadasterkaart met aanduidi ng van het projectgebied (bron: www. geopunt.be)

Figuur 11: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be)
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2.1.2. Landschappelijke situering
Gentbrugge situeert zich in zandig Vlaanderen en bestaat landschappelijk en
bodemkundig uit twee gebieden: een vrij hoog zandgebied in het zuiden (+7,5 tot +15m
TAW) dat nagenoeg volgebouwd is, en een alluviale vlakte gevormd door het
overstromingsgebied van de Beneden-Schelde (+5 tot +7,5m TAW). 11 Deze zandbodem
wordt ook bevestigd via de reeds uitgevoerde milieuboringen.

Figuur 12: Digitaal terrei nmodel met aandui ding van het projectgebied (bron: www. geopunt.be )

Het projectgebied bevind zich ten zuiden langs de Beneden-Schelde (zie Figuur 12 en
bijlage 6), in een iets hoger gelegen deel (tussen +7 en +8m TAW). De Sidaplax-site helt
af in noordelijke richting, naar de Beneden-Schelde toe. Het hoogste punt bevindt in het
zuiden, met een hoogte van +8m TAW. Het terrein daalt geleidelijk naar het noorden toe
naar +7,3m TAW. Daarna blijft het min of meer vlak tot de noordelijke grens. Het diepste
punt bevindt zich in de noordwestelijke hoek van het terrein op een TAW hoogte van
+7m TAW. Van west naar oost is er weinig hoogteverschil waar te nemen. Het noordelijk
deel schommelt tussen de hoogtes +7,2 en +7,4m TAW. Het zuidelijk deel schommelt
tussen de hoogtes +7,7 en +7,9m TAW. Het projectgebied zelf is min of meer vlak, met
11

http://inv entaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/21115
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hoogtes die schommelen tussen +7,5 en +8 m TAW van noord naar zuid, en rond +7,80
m TAW van oost-naar west (zie Figuur 13 en bijlage 7). Op de bodemerosiekaart uit 2017
is het projectgebied niet gekarteerd. De terreinen ten oosten van de Sidaplax-site
hebben een verwaarloosbare erosie (zie Figuur 14 en bijlage 11). Deze kaart houdt onder
meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de hellingsgraad.

Figuur 13: Digitaal terreinmodel (detail) met aanduiding van hoogteprofielen op het projectgebied (bron:
www.geopunt.be)
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Figuur 14: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding v an het projectgebied (bron: www.geopunt.be)

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond (zie Figuur 15 en bijlage 8) ter hoogte van het plangebied
bestaat uit afzettingen van het Lid van Vlierzele. Deze eenheid bestaat uit een dik pakket
mariene zandige klei uit het vroege Ieperiaan. Het bestaat uit groen tot grijsgroen
glauconiethoudend, glimmerhoudend, soms kleihoudend fijn zand. Plaatselijk kunnen
dunne zandsteenbankjes voorkomen. 12
De quartairgeologische kaart (zie Figuur 16 en bijlage 9) geeft aan dat de ondergrond ter
hoogte van het noordelijk deel van het plangebied bestaat uit fluviatiele afzettingen van
het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat-Weichseliaan) (code FH). Hieronder
bevinden zich eolische afzettingen van het Weichseliaan (code ELPw) en/of
hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ) (zie bijlage 12). Hieronder kunnen zich
nog fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (code FLPw) bevinden. Het zuidelijk
deel van het projectgebied kent eenzelfde opbouw, echter zonder fluviatiele afzettingen
van het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat-Weichseliaan) (code FH). 13
12
13

http://www. geopunt.be/
http://www. geopunt.be/
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De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 15: Terti airgeologische kaart met aanduiding v an het projectgebied (bron: www.geopunt.be)

Figuur 16: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be).
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2.2. Historische beschrijving14
2.2.1. Historische situering
De oudste bekende vermelding van de gemeente Gentbrugge gaat terug tot 1163. In
1228 werd het samen met andere heerlijkheden uit het graafschap Aalst in leen gegeven
aan de heer van Rode. Door deze schenking ging de gemeente deel uitmaken van het
Land van Rode, een situatie die zou blijven duren tot 1793. Ondanks dat het hof van
Gentbrugge een ondergeschikte heerlijkheid was, bezat ze toch een eigen baljuw, een
schepenbank en een vierschaar. Tot het midden van de 19 de eeuw bleef Gentbrugge een
dorp met een arme landbouwersbevolking. De dorpskern ontwikkelde zich op het
noordelijke deel van de hogere zandgronden en stond in verbinding met Gent en
Ledeberg. Er waren vanouds verschillende lusthoven van de landadel ingepland. Deze
gingen soms terug op oude kastelen van Gentse patriciërsfamilies. De lusthoven hadden
vaak walgrachten en soms uitgestrekte parken. Vanaf het midden van de 19 de eeuw nam
de bebouwing in de gemeente stek toe. Industrie ging zich concentreren op de oever van
de Schelde en er was de komst van de ringspoorweg. Ook werd de centrale werkplaats
van de nationale spoorwegen hier gevestigd waardoor heel wat wijken met
arbeidershuisjes werden gebouwd tijdens het laatste kwart van de 19 de eeuw. Het
noordelijke deel raakte van dan af vergroeid met Gent en sloot eveneens aan bij de
verstedelijkte kernen van Ledeberg, Sint-Amandsberg, Melle en Merelbeke. Enkel de
alluviale vlakte in het oosten van de gemeente bleef onbebouwd.15 Deze zone
overstroomde regelmatig en werd enkel in gebruik genomen als grasland en wordt
momenteel uitgebouwd tot een natuurgebied dat 240ha groot moet worden.16
Oud kaartmateriaal vormt een bevestiging voor deze stadsevolutie. Op de Ferrariskaart
(1771-1778; zie Figuur 17 en bijlage 12) heeft de gemeente een bescheiden omvang en
wordt vooral gekenmerkt door verspreide bewoning. De gemeente ligt in
landbouwgebied en sluit in het noorden aan op de Schelde. Ook aan de overzijde van de
Schelde is overwegend akkerland gelegen. Enkel in het noordwesten doemt reeds een
uitloper van Gent op. Deze situatie is ten tijde van de Atlas der Buurtwegen (1841; zie
Figuur 18 en bijlage 13) en de Kaart Vandermaelen (1846-1854; zie Figuur 19 en bijlage

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGO ED 2016: Roeselare. In Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120731 op 06-06-2016.
14

15
16

BRUYNINCKX & ACKE 2012: p. 11 en https://inv entaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121115
https://stad. gent/gentbrugs e-meersen

ARCHEOLOGIENOTA GENTBRUGGE SIDAPLAX 3

21

PROJECTCODE: 2016K284
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUOND ERZO EK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) nauwelijks verandert. Het is pas vanaf de 20ste eeuw dat de echte verstedelijking ook
op de beschikbare kaarten optreed (o.a. topokaart uit 1904).17
Over het plangebied is weinig concrete historische informatie voorhanden. Geschreven
bronnen konden voor deze studie niet worden gevonden. Er kan enkel ve rwezen
worden naar de vorige bestemming van het gebied. Tot 2011 was op het terrein
Sidaplax gevestigd, een fabriek die zich gespecialiseerd had in het maken van
vensterfolie voor briefomslagen. Toen de gebouwen kwamen leeg te staan, na een
verhuis van de firma naar Sint-Kruis-Winkel (deelgemeente van Gent), kreeg vzw
Springstof tijdelijk het beheer over terrein en gebouwen voor de organisatie van sociaalculturele activiteiten. Dit kwam tot stand onder de noemer KERK. 18 Wel zijn enkele
historische kaarten geconsulteerd waarop het plangebied werd geprojecteerd. De
oudste kaart die werd bekeken is de Ferrariskaart. Op het plangebied is in deze periode
(1771-1778) een erf aanwezig (zuiden). Dit bestaat uit één gebouw op een door struiken
omgeven perceel. In het oosten is eveneens een gebouw weergegeven. Vermoedelijk
maakt dit deel uit van een oostelijker gelegen hoeve en mogelijk is dit enkel door
onnauwkeurigheid van de kaart op het plangebied aanwezig (op de volgende kaarten
staat de bewoning er net buiten). In het noorden is een bomenrij weergeven nabij de
Schelde. De omgeving van het plangebied is erg landelijk. De dorpskern bevindt zich in
deze periode nog veel verder richting zuidoosten. Onmiddellijk ten zuidwesten van het
plangebied is een kerkje of kapel weergegeven. (zie Figuur 17 en bijlage 12).

Kaarten raadpleegbaar via www.cartesius.be
https://www.vanhaerents.be/magazi ne/nieuwbouwproject-gentbrugge-op-sidaplax-terrein/ en
https://stad. gent/
17
18
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Figuur 17: Uitsnede uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be)

De belangrijkste wijziging op de Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 18 en bijlage 13)
is de ligging van een weg ten oosten van het plangebied. Deze lijkt nu niet meer enkel de
functie van verbinding naar de oostelijker gelegen hoeve te hebben, maar waarschijnlijk
vervult de weg nu de functie van verbinding richting de Schelde. Ook werden in het
zuiden drie bijkomende gebouwen afgebeeld, mogelijk op te delen in twee erven (zie
bijlage 13). Ook op de Vandermaelenkaart (1846-1854) is deze situatie zichtbaar (zie
Figuur 19 en bijlage 14). Een topografische kaart uit 1873 suggereert dat de bebouwde
zone vanuit het westen stilaan uitdijt richting Gentbrugge en het plangebied. 19 Een
topografische kaart uit 1903 toont vervolgens dat dit fenomeen zich doorzet en de
woonkern en industrie ondertussen ook de zone rond het plangebied heeft
ingenomen.20 Op het plangebied blijft enkel in het zuiden bebouwing afgebeeld.

19
20

www.geopunt.be
www.geopunt.be
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Figuur 18: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen ( 1841) met aanduidi ng van het projectgebi ed (bron:
www.geopunt.be)

Figuur 19: Uitsnede uit de kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron:
www.geopunt.be)
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Een topografische kaart uit 1939 toont een belangrijke evolutie. Hierop is te zien dat ook
de rest van het plangebied ondertussen bebouwd raakte. Wat de aard van deze
gebouwen is, is niet op te maken uit deze kaart. Of het gaat om industrie en/of bewoning
is niet op te maken. Ook de overzijde van de Schelde is vanaf deze kaart volgebouwd.
Dezelfde situatie wordt ook weergegeven op een luchtfoto uit 1971 (zie Figuur 20 en
bijlage 15). De luchtfoto uit 1990 (zie Figuur 21 en bijlage 16) toont dat het plangebied in
gebruik is als fabrieksterrein. Vooral de zuidelijke helft en de westelijke zijde is
bebouwd. De noordelijke helft lijkt voornamelijk gebetonneerd. Ten oosten van het
plangebied is een uitgestrekt kerkhof aanwezig. Dit was reeds aangeduid op de e erder
vernoemde topografische kaart 1904. Op een recente luchtfoto uit 2015 is een groot deel
van het noordoostelijke deel voorzien van gras en zijn er enkele bomen aanwezig (zie
Figuur 22 en bijlage 17).

Figuur 20: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be)
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Figuur 21: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be)

Figuur 22: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: www.geopunt.be)

ARCHEOLOGIENOTA GENTBRUGGE SIDAPLAX 3

26

PROJECTCODE: 2016K284
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUOND ERZO EK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.2. Bodemkundige situering
Op de bodemkaart is het projectgebied gekarteerd als open bebouwing (zie Figuur 23 en
bijlage 10). Ten noorden, westen en zuiden zijn alle terreinen in de w ijde omgeving
ingekleurd als open bebouwing. Ten oosten van het projectgebied bevinden zich droge
tot natte zand en zandleembodems.21 Vanwege de grote afstand tot deze terreinen en de
grote verscheidenheid aan bodemtypes, is het op basis van deze kaart onmoge lijk exact
te zeggen welke bodemopbouw het projectgebied kent.

Figuur 23: Bodemkaart met aandui ding van het projectgebied (bron: www. geopunt.be)

21

http://www. geopunt.be/
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2.3. Archeologisch kader
Voor het schetsen van het archeologisch kader is in de eerste plaats gebruik gemaakt
van de Centraal Archeologische Inventaris (CAI). Deze inventaris is een bundeling van
de archeologische gebeurtenissen uit het verleden (zie Figuur 24 en bijlage 18).
Daarnaast is binnen het bureauonderzoek uitgevoerd bij de verkavelingsvergunning
(2016H148 Gentbrugge – Sidaplax) contact genomen met de Dienst Stadsarcheologie
van de Stad Gent om kennis te krijgen van recente archeologische onderzoeken, welke
informatie eveneens is opgenomen. Tevens werden enkele recente rapporten ingekeken
en enkele websites bezocht. Hieronder volgen de verzamelde gegevens chronologisch.
Voor het archeologisch kader is niet enkel gekeken naar het grondgebied van
Gentbrugge. Ook onder meer Sint-Amandsberg en Destelbergen – beiden aan de
overzijde van de Schelde – zijn binnen dit verhaal opgenomen.

Figuur 24: Centrale archeologische inv entaris op GRB met aanduidi ng van het projectgebi ed
(bron:cai.onroerenderfgoed.be en www. geopunt.be)
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De omgeving van Gentbrugge

Het plangebied ligt onmiddellijk ten zuiden van de Schelde. Ook aan de overzijde van de
Schelde, ondermeer op het grondgebied van Sint-Amandsberg (deelgemeente van Gent)
en Destelbergen, zijn talrijke vondsten uit het verleden bekend.
In het noorden van Sint-Amandsberg werd nabij het recreatiedomein Rozebroeken een
driehoekige pijlpunt gevonden en een fragment van een gepolijste bijl. Beiden zijn
gedateerd tijdens het neolithicum. 22 Te Destelbergen kan verwezen worden naar
steentijdvondsten op de grote opgraving te Eenbeekeinde, de afgelopen decennia
uitgevoerd door de Universiteit van Gent. Dit terrein sluit aan bij de Schelde (zuiden) en
is enkele honderden meter noordoostelijk van het plangebied in Gentbrugge te situeren.
Het gaat enkel om losse vondsten die gedateerd werden tijdens het mesolithicum en het
neolithicum. 23 Een opgraving in de aansluitend gelegen Panhuisstraat leverde eveneens
enkele losse vondsten uit de prehistorie op.24
Een belangrijke site voor de metaaltijden is te vinden nabij de Hogeweg in het noorden
van Sint-Amandsberg. Daar werden tijdens verschillende archeologische onderzoeken
meerdere grafheuvels en kringgreppels aangetroffen, daterend uit de brons - en ijzertijd.
Ook verschillende graven uit de Romeinse periode werden er aangetroffen.25 Ten oosten
van de site aan de Hogeweg werd door All Archeo bvba een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd (2014; Sint-Bernadettestraat) waarbij een waterput, een palenrij en een
spieker aan het licht kwamen die vermoedelijk in de vroege ijzertijd gesitueerd kunnen
worden.26 Eveneens ten oosten van de site aan de Hogeweg (Waterstraat) werd in
handgevormd aardewerk aangetroffen in jongere sporen. Dit gebeurde in het kader van
een proefsleuvenonderzoek door BAAC Vlaanderen.27 Monument Vandekerckhove
voerde in 2014-2015 een opgraving uit aan de Kasteelwegel in het noordoosten van
Sint-Amandsberg. Dit leverde een groot aantal gebouwplattegronden uit de metaaltijden
op daterend vanaf de midden-bronstijd tot de vroege ijzertijd. 28 Verder is er nog sprake
van de vondst van een geoorde bronzen hulsbijl. Deze zou in 1809 gevonden zijn in het
veen tussen Dampoort en Kapellenberg.29 Aangezien dit een gebied is nabij de Schelde,
bevindt deze vondst zicht in de sfeer van rivierdeposities. Ook in Destelbergen kan
verwezen worden naar vondsten uit het veen, aansluitend bij de Schelde. Hier gaat het
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/157889 en https ://cai.onroerenderfgoed.be/locati e/157892
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32055
24 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207012; D E LOGI & DALLE 2013.
25 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32172 en http://www.baac.nl/blog/portfolio/gent-hogeweg/
26 https://cai.onroerenderfgo ed.be/locatie/206997
27 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/211502
28 VANHOLME & DALLE 2016.
29 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32174
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om een bronzen lanspunt en een hulsbijl. 30 Een opmerkelijke Destelbergse site uit de
metaaltijden is de eerder aangehaalde site Eenbeekeinde. 31 Daar werd ondermeer een
grafveld uit de late bronstijd aangesneden. Dit leverde minstens 105 crematiegraven op
en verschillende circulaire grafmonumenten (grafheuvels). 32 Op het aansluitende terrein
bij de Panhuisstraat werden twee crematiegraven aangetroffen die in de ijzertijd zijn
gedateerd.33
Uit de Romeinse periode zijn veel gegevens voor de gemeente Sint-Amandsberg
aanwezig in de CAI. Er kan vooral verwezen worden naar sites die hierboven al aan bod
kwamen: Hogeweg en Waterstraat. Het gaat respectievelijk om enkele
brandrestengraven en kuilen. In de ook al vernoemde Sint-Bernatdettestraat werden
meerdere Romeinse sporen bloot gelegd. Deze zijn op te delen in funeraire sporen
(brandrestengraven) en bewoningssporen (kuilen en paalsporen). Onder het begijnhof
zouden eveneens Romeinse bewoningssporen aanwezig zijn. 34 In het noorden van de
gemeente werd ter hoogte van de Lijnmolenstraat een kuil met aardewerk uit de late
ijzertijd of de Romeinse periode aangeroffen. 35 Ook enkele vondsten zonder context
worden gemeld, waaronder twee Romeinse munten 36, een twintigtal Romeinse
munten37, een klein vaasje 38 en een bronzen beeldje van de god Mars. 39 Op de site
Eenbeekeinde werden bewoningssporen (w.o. talloze gebouwplattegronden, 8
waterputten en grachten), een Romeinse weg en een grafveld (een 200 -tal graven)
aangetroffen.40 De aansluitende Panhuisstraat leverde verschillende hoofd- en
bijgebouwen op en meerdere waterputten. Tevens werden 2 brandrestengraven
onderzocht.41 Vermoedelijk kunnen ook de oude vondsten van de locatie Steenland
(aardewerk) gelinkt worden met de site Eenbeekeinde/Panhuizenstraat.42 In het westen
van Destelbergen werd nabij de Ledebeek (site Kwadeplas) een mogelijke
kleiwinningsput en twee greppels aangetroffen tijdens een archeologisch
waarderingsonderzoek in 2005. Hierin werd Romeins vondstmateriaal aangetroffen .43
Ook de eerder vernoemde site Sint-Amandsberg Kasteelwegel leverde de vondst van een
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32058
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32055
32 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32055
33 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207012
34 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32197
35 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165792
36 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32171
37 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32175
38 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/156124
39 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/156635
40 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32055
41 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207012; D E LOGI & DALLE 2013.
42 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32057
43 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/1306
30
31

ARCHEOLOGIENOTA GENTBRUGGE SIDAPLAX 3

30

PROJECTCODE: 2016K284
VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUOND ERZO EK
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gebouwplattegrond op, waarnaast in een gracht de dump van een ogenschijnlijk
complete huisraad te vinden was.44 In het centrum van de gemeente
(Dendermondsesteenweg) werden tijdens een opgraving karrensporen bloot gelegd en
kwamen enkele paalsporen aan het licht. 45 In Destelbergen werden verschillende
munten en muntschatten uit de Romeinse periode aangetroffen. Meestal gaat het om
oude vondsten die slecht gedocumenteerd zijn.46
Archeologische sporen uit de middeleeuwen zijn te Sint-Amandsberg gevonden nabij het
Hof van Heirlegem (iets ten noorden van de Schelde) dat reeds in 966 in schriftelijke
bronnen opdook. Een proefsleuvenonderzoek in de Ombeekstraat, uitgevoerd door All
Archeo bvba, leverde in 2014 een waterput of –kuil op uit de volle middeleeuwen.
Tijdens een onderzoek werden er grachten aangetroffen.47 Sites met walgracht zijn
gesitueerd in de Koerspleinstraat48, de Westveldstraat (hoeve Schuurgoed)49, beiden in
het centrum van de gemeente. Archeologische sporen uit de middeleeuwen zijn te
Destelbergen ondermeer bekend op de site Eenbeekeinde. Het gaat om paalsporen
waaruit mogelijk een klein gebouwtje en een omheining kon worden gereconstrueerd. 50
In de Panhuisstraat werden verschillende hoofdgebouwen en bijgebouwen
gereconstrueerd. Ook zijn meerdere waterputten uit de middeleeuwen onderzocht.
Verder kan nog verwezen worden naar enkele zandwinningskuilen uit de nieuwe tijd die
het terrein plaatselijk verstoorden.51 In de Dendermondsesteenweg werden ondermeer
drie volle en/of laat-middeleeuwse waterputten bloot gelegd. Eveneens zijn enkele
greppels en paalkuilen geregistreerd.52 In de gemeente Destelbergen zijn verschillende
hoeven, sites met walgracht, kastelen en lusthoven te situeren die teruggaan tot de late
middeleeuwen en de nieuwe tijd. Archeologisch onderzoek werd echter in geen van deze
uitgevoerd. Wel kan meegegeven worden dat Kasteel Notax (in het centrum van
Destelbergen) mogelijk in oorsprong een castrale motte was. 53 Ten slotte kan verwezen
worden naar de opzienbarende vondst (2014) van een zegelstempel van de familie
Mesdach uit de periode 1300-1550. Deze werd aangetroffen ten oosten van de huidige

VANHOLME & DALLE 2016.
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207335
46 https://cai.onro erenderfgoed.be/locatie/165992, https ://cai.onroerenderfgoed.be/locati e/32056,
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/31301, https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/31357 en
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/210499
47 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151234
48 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151262
49 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151266
50 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32055
51 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207012; D E LOGI & DALLE 2013.
52 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/207335
53 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32054
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dorpskern.54 Op dezelfde plek was even tevoren ook een Merovingische fibula
gevonden.55


Gentbrugge

In de Schelde zijn ter hoogte van Gentbrugge verschillende oude baggervondsten
gekend. De oudste ervan dateren uit de prehistorie en/of metaaltijden. Er kan
ondermeer verwezen worden naar twee gepolijste bijlen (dergelijke objecten worden
algemeen gedateerd vanaf van het midden-neolithicum) en verschillende objecten uit
hertshoorn en bot. Deze vondsten werden vermeld in het oudheidkundig repertorium
van Bauwens-Lesenne uit 1962.56 Verder zijn eveneens enkele metalen voorwerpen
aangetroffen in de Schelde. Het gaat om een lanspunt 57 en een tongvormige bronzen
oorband van een zwaard (puntversterker)58. Het laatste object was versierd met
zigzagmotieven. Beide vondsten dateren vermoedelijk uit de late bronstijd en werden
bovendien in elkaars buurt aangetroffen. De vondsten werden respectievelijk in 1866 1867 en 1867-1868 boven gehaald. Hoe deze vondsten in de Schelde belandden is
onduidelijk. Rivieren vormen een context waarin vaker artefacten uit metaaltijden en
andere perioden worden aangetroffen. Mogelijk is er een verband met rituelen.
Rivierdeposities vormen het onderwerp van verschillende studies waarop hier niet
dieper wordt ingegaan. Met het oog op prehistorie is door BAAC Vlaanderen in 2013 een
booronderzoek uitgevoerd in de Gentbrugse Meersen (in de zone tussen woonkern en
de Schelde, ten oosten van het plangebied). Het resultaat wees uit dat er geen relevante
archeologische niveaus aanwezig.59 In 2015 werd door de firma De Logi & Hoorne een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd langs de Gentbruggekouter, een plangebied ten
oosten van de woonkern van Gentbrugge en enkele honderden meter ten oosten van het
plangebied. Het terrein is gelegen op een bescheiden opduiking langs de Schelde. In een
natuurlijk spoor kwam een vuurstenen kling aan het licht. 60 Verder kan verwezen
worden naar een circulaire structuur. Tijdens een onderzoek van de Universiteit Gent
werd via luchtfotografische prospectie een vermoedelijk grafheuvel aangetroffen op een
zandige opduiking in een alluviale vlakte. De grafheuvel is enkelvoudig en heeft een
diameter van 22m. 61 Dergelijke structuren kunnen gedateerd worden van neolithicum
tot Romeinse periode. In de onmiddellijke omgeving ervan zouden enkele Romeinse
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165976
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/165976
56 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32157
57 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32158
58 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32159
59 KREKELENBERG & DEMOEN 2013: p. 16 -17
60 HEYNSSENS ET AL. 2015: p. 16
61 BOURGEOIS ET AL. 1999: p. 60
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scherven zijn aangetroffen. De inventaris van het onroerend erfgoed vermeldt dat ‘bij
graafwerken door particulieren talrijke Gallo-Romeinse vondsten werden aangetroffen
in het zogenaamde Kamp ter hoogte van de Voordries en nabij de vroegere Romeinse
heirweg van Gent naar Bavay’.62 Deze locatie bevindt zich tegenwoordig aan de
oostelijke rand van de stedelijke omgeving. Meer informatie hierover kon niet worden
gevonden. Tijdens het hierboven reeds vermelde proefsleuvenonderzoek door BAAC
Vlaanderen werd een bewoningscluster aangetroffen in de Gentbrugse Meersen, ten
oosten van het plangebied.63 Dit werd later gevolgd door een bescheiden opgraving van
enkele kleine vlakken. Daaruit bleek dat de bewoning te situeren is in de vroege ijzertijd.
Uit deze periode kon een klein gebouwtje en enkele spiekers worden bloot gelegd. De
bewoningskern bevond zich echter buiten de opgraving. Tevens werden bij dit
onderzoek enkele sporen gevonden van een Romeinse landindeling. 64 Een ander
proefsleuvenonderzoek (eveneens uitgevoerd door BAAC Vlaander en) vond plaats nabij
het toponiem Bos (even ten zuiden van de E17 en tussen woonkern en Schelde, ten
zuidoosten van het plangebied). De aanwezigheid op de site kon er gesitueerd worden
omstreeks het einde van de 1 ste eeuw en de 2de eeuw. De sporen bestonden uit een grote
kuil met heel wat vondstmateriaal (o.a. briquetagemateriaal, handgevormd aardewerk,
wat terra sigillata en terra nigra), twee brandrestengraven en een mogelijke spieker. 65
Tijdens het proefsleuvenonderzoek uit 2015 werden langs de Gentbrugg ekouter twee
brandrestengraven aangetroffen. In de vulling van een eerste graf werd een kom
aangetroffen die gedateerd kon worden omstreeks de 2 de-3de eeuw. Het tweede graf
bevatte een geplooid zwaard, een mogelijke dolk en een fragment van een maalsteen. Op
basis van deze vondsten is het graf voorlopig in de vroege middeleeuwen gedateerd. 66
Uit de middeleeuwen zijn te Gentbrugge enkele gebouwen bewaard gebleven. Er kan
verwezen worden naar het kasteel Coninxdonck. Dit zou dateren uit de late
middeleeuwen en wordt omschreven als een versterkte kasteel met kasteelhoeve. 67 De
restanten ervan bevinden zich tegenwoordig op de rand van de Gentbrugse Meersen, ten
westen van de bebouwde zone. Op een verdwenen vierkante walgrachtsite, ten oosten
van de huidige agglomeratie en op de rand met de Gentbrugsemeersen, zouden zich de
Arme Klaren (volgelingen van Assissi) vanaf 1234 gevestigd hebben tot ze toestemming
kregen om een klooster te bouwen binnen de gemeente.68 Deze toestemming kwam er in
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121115
KREKELENBERG & DEMOEN 2013: p. 32
64 Persoonlijke communicatie stadsarcheoloog Gent in het kader van de archeologi enota 2016H148
Gentbrugge - Si dapl ax
65 WOLTERINGE ET AL. 2014: p. 38
66 HEYNSSENS ET AL. 2015: p. 23
67 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/32951
68 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151282
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1280.69 Het klooster met inbegrip van een gasthuis werd gebouwd op de zuidelijke
Scheldeoever, maar werd in 1576 (grotendeels) gesloopt. Mogelijk bleven enkele
gebouwen in gebruik als hoeve. Tegenwoordig zijn de voormalige kloosterpercelen
overbouwd door de spoorweg en verschillende huizenblokken en is het opgenomen in
het centrum van de stadsagglomeratie. Tijdens werkzaamheden is al meermaals op
resten gestoten. Zo kan verwezen worden naar een vlakgraf, vermoedelijk van een
kloosterlinge, dat in 2009 werd aangetroffen in de Guldenmee rs.70 Ook in 1984 werden
menselijke resten aangetroffen die geïnterpreteerd werden als kloosterbegravingen.
Deze situeerden zich in de Bassijnstraat. 71 In de Guldenmeers werd tevens op
muurresten van het klooster gestoten. 72 Ten oosten van dit klooster ontstond een
omwalde kerksite (Gentbruggeaard).73 Deze situeerde zich onmiddellijk ten oosten van
het plangebied. De locatie ervan wordt reeds in de 12 de eeuw omschreven als bidplaats.
Een kerkgebouw brandde er in 1377 af. In 1828 besliste men zuidwaarts een nieu we
parochiekerk te bouwen. Het archeologisch patrimonium van deze kerk zou zich
tegenwoordig grotendeels onder het kerkhof bevinden. In het Frans Tochpark, centrum
Gentbrugge, is een vierkante gracht aawezig. Deze gaat terug op een omgracht perceel
waarop eertijds het Braemkasteel was gebouwd. 74 Dit gaat mogelijk terug tot de 14 de
eeuw. Tegenwoordig zijn hier geen gebouwen meer van bewaard. Wel wordt in de
inventaris van het onroerend erfgoed eveneens verwezen naar het Braemkasteel als een
gebouw dat vlakbij dit omgracht perceel is gebouwd (eind 19 de eeuw) en wat ooit het
stadhuis was en de huidige muziekacademie is van Gentbrugge. 75 Waarschijnlijk kan de
naamsverwarring worden toegeschreven aan de vernoeming naar de eigenaar van het
domein. In Gentbrugge is tevens te verwijzen naar een site met walgracht – kasteel
Minnaert/Kasteel de Oude Kluis – wat zich even ten zuiden van de Schelde bevond,
binnen de huidige agglomeratie. Vandaag resten nog delen van de 14 de-eeuwse
gebouwen. De gracht – oorspronkelijk een opper- en neerhof vormend – is verdwenen.
Bij archeologische waarnemingen werd deze gracht wel nog vastgesteld. 76 Verder wordt
op de CAI verwezen naar verschillende sites met walgracht, kasteeltjes die dateren uit
de eindfase van de late middeleeuwen of de nieuwe tijd.
Het proefsleuvenonderzoek langs de Gentbruggekouter leverde slechts weinig sporen
op uit de volle en late middeleeuwen. Er kan enkel verwezen worden naar enkele
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151273 en https ://cai.onroerenderfgoed.be/locati e/151300
https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/157522
71 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/157523
72 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/157833
73 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151274
74 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151281
75 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26442
76 https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/151276
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geïsoleerde kuilen, enkele grachten en greppels en een bakstenen waterput of ciste rne.77
Verder kan gerefereerd worden naar baksteenproductie die tijdens de 19 de en begin
20ste eeuw (vermoedelijk tussen 1831 en 1939) werd uitgebouwd op de kleiige gronden
van de Gentbrugse Meersen. Sporen hiervan werden aangetroffen tijdens een
proefsleuven onderzoek door BAAC Vlaanderen in 2013.78
Een proefsleuvenonderzoek uit 2012 door Monument Vandekerckhove werd uitgevoerd
in de Weverbosdreef, in het zuiden van Gentbrugge. De aangetroffen sporen waren erg
schaars en enkel in verband te brengen met perceelsgrenzen uit de 19 de en 20ste eeuw.79

HEYNSSENS ET AL. 2015: p. 23-28
KREKELENBERG & DEMOEN 2013: p. 19 -23
79 BRUYNINCKX 2012: p. 45
77
78
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

Het bodemtype is niet gekend doordat het projectgebied als ‘bebouwd’ is
weergegeven. Door extrapolatie van de terreinen ten oosten kan gesteld worden
dat het wellicht gaat om droge tot natte zand- of zandleemgrond. Dit wordt ook
bevestigd door de reeds uitgevoerde milieuboringen die wijzen op een vochtige
siltige zandbodem.

-

Belangrijke landschapsvormende factor is de loop van de Schelde net ten
noorden van het plangebied. Aansluitend op de linkerscheldeoever bevinden zich
vooral natte meersgebieden (+5 tot +7,5m TAW). Het projectgebied bevind zich
ten zuiden langs de Beneden-Schelde, op de rechteroever (zie Figuur 12 en bijlage
6), in een iets hoger gelegen deel (tussen +7 en +8m TAW).

-

-

Het projectgebied ligt net buiten de oude dorpskern van Gentbrugge, op korte
afstand van de kerk en Markt. De eerste bebouwing op het plangebied komt voor
vanaf ten laatste 1777 (Ferrariskaart). Verdere bebouwing verscheen pas rond
1904 en tegen 1939 was het plangebied quasi volledig verhard en bebouwd. Het
terrein bleef tot heden in gebruik als bedrijventerrein.
De omgeving is over het algemeen erg rijk aan archeologische vondsten en sites.
Langs de oevers van de Schelde is het voorkomen van steentijdsites op hogere
opduikingen te verwachten. Uit de metaaltijden dateren enkele spectaculaire
funeraire sites in de omgeving. Ook doorheen de Romeinse periode was er heel
wat activiteit in de streek o.a. dankzij de Schelde die als verkeersader fungeerde.
Voor de middeleeuwse periode is de dorpskern van Gentbrugge zelf belangrijk

-

voor het plangebied. De kerk situeert zich immers op korte afstand.
Voor het plangebied zelf kan het voorkomen van archeologische sporen uit alle
perioden op basis van de bureaustudie niet uitgesloten worden.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
Het projectgebied maakt deel uit van een groter nieuwbouwproject op de Sidaplax -site,
waarvoor reeds een archeologienota werd opgesteld in het kader van de
verkavelingsaanvraag. Het verdere vooronderzoek met en zonder ingreep in de bodem
dat werd geadviseerd, is ondertussen reeds in uitvoering. Aangezien het huid ige
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projectgebied binnen deze site valt, en dus ook onder het lopende vooronderzoek valt,
wordt een geen verder advies geformuleerd binnen deze archeologienota. Het volledige
archeologische traject wordt namelijk opgenomen binnen de verkavelingsvergunning.
Dit betekent dat indien na het vooronderzoek verdere maatregelen noodzakelijk zijn,
deze ook binnen het volledige Sidaplax-project zullen worden opgenomen en opgesteld.
Bijgevolg is het niet noodzakelijk om voor deze zone een apart advies uit te werken,
aangezien dit volledig is opgenomen onder een andere archeologienota. Voor het
programma van maatregelen met vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem op
de volledige Sidaplax-site, wordt verwezen naar de archeologienota van de
verkavelingsaanvraag, opgesteld door Monument Vandekerchove nv80.

2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2. Het archeologisch
kader van de ruimere omgeving wordt besproken in hoofdstuk 2.3.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Op basis van reeds uitgevoerde milieuboringen is duidelijk dat er lokaal zeer
diepe verstoringen aanwezig zijn binnen het plangebied. Bij de afbraak van
enkele oudere huizen werd het puin verspreid over het terrein. De rest van de
bebouwing en verharding heeft geen diepgaande verstoring met zich
meegebracht. Echter de mate van verstoring is niet duidelijk en dient voorwerp
uit te maken van verder onderzoek.



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?

Vooronderzoek 2016H148 Gentbrugge - Si dapl ax, kenmerk: 4.004/44021/52.68, bekrachtigi ng
verkregen op 14/11/2016.
80
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Er is geen informatie beschikbaar over de mate van erosie van het terrein, maar
de potentiële bodemerosiekaart toont verwaarloosbare waarden voor de
omgeving. Verder zijn er geen gegevens gekend.


Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Voor de ontwikkeling van de gebouwen en de bijhorende ondergrondse parking
zal het grootste deel van het terrein een aanzienlijke impact in de bodem kennen
waarbij het archeologische niveau zeer waarschijnlijk wordt verstoord.



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde
heeft de site?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden.



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het appartementencomplex waarop deze nota betrekking heeft, maakt deel uit
van een groter nieuwbouwproject op de Sidaplax-site en valt als dusdanig onder
het vooronderzoek dat werd geadviseerd voor de verkavelingsaanvraag van het
gehele project (opgesteld door Monument Vandekerchove in oktober 2016,
projectcode 2016H148). Dit vooronderzoek zonder en met ingreep in de bodem
is reeds in uitvoering. Bijgevolg wordt geen apart programma van maatregelen
geadviseerd, maar wordt verwezen naar het programma zoals uitgewerkt in deze
eerdere nota.

2.4.4. Samenvatting
Het plangebied van 1,89ha bevindt zich in de dorpskern van Gentbrugge, net op de
zuidelijke oever van de Schelde. Het betreft een oud bedrijventerrein dat voorheen was
bebouwd en geasfalteerd. Op de Ferrariskaart (late 18 de eeuw) zijn slechts drie bij elkaar
horende gebouwtjes te zien op het terrein. Pas op de kaart van 1904 neemt de
bebouwing aan de straatzijde duidelijk toe en vanaf de kaart van 19 39 is ook de
achterliggende grond quasi volledig ingenomen door een groot bedrijfsgebouw.
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De belangrijkste landschapsvormende factor voor het plangebied is de loop van de
Schelde net ten noorden van het plangebied. De Schelde fungeerde als belangrijke
verkeersas in het verleden. Aansluitend op de Schelde bevonden zich vooral noordelijk
natte meersgebieden. Het projectgebied ligt net tussen de Schelde en de oude dorpskern
van Gentbrugge geprangd, op korte afstand van zowel de kerk en Markt als van de
Schelde zelf. De eerste bebouwing op het plangebied komt voor vanaf ten laatste 1777
(Ferrariskaart). Verdere bebouwing verscheen pas rond 1904 en tegen 1939 was het
plangebied quasi volledig bebouwd. Het terrein bleef tot heden in gebruik als
bedrijventerrein. Bovendien verschijnt ook de huidige Gentbrugge-brug pas op de kaart
van 1904. Voorheen was de Gentbruggeaard, ten oosten aansluitend op plangebied, de
meest rechtstreekse verbinding tussen Gentbrugge en de Schelde.
De omgeving is over het algemeen erg rijk aan archeologische vondsten en sites. Een
heel concrete inschatting van de archeologie op het plangebied kan niet gemaakt
worden, maar er zijn wel enkele algemene tendensen. Langs de oevers van de Schelde is
het voorkomen van steentijdsites op hogere opduikingen zeer goed mogelijk. Uit de
metaaltijden dateren enkele spectaculaire funeraire sites in de omgeving. Ook doorheen
de Romeinse periode was er heel wat activiteit in de streek. Voor de middeleeuwse
periode is de dorpskern van Gentbrugge zelf belangrijk voor het plangebied.
Besluitend kan gesteld worden dat voor het plangebied zelf het voorkomen van
archeologische sporen uit alle perioden op basis van de beschikbare gegevens in deze
bureaustudie niet uitgesloten kan worden. Verder vooronderzoek op het terrein is nodig
om een geldige inschatting te kunnen maken. Het projectgebied van deze
archeologienota valt binnen het grotere nieuwbouwproject op de Sidaplax -site. Hiervoor
werd reeds een archeologienota voor de verkavelingsaanvraag bekrachtigd 81, waarbij
reeds een programma van maatregelen voor verder vooronderzoek werd uitgeschreven.
Bijgevolg wordt het niet noodzakelijk geacht om voor deze zone een apart advies uit te
werken, aangezien dit reeds volledig is opgenomen binnen een ander e archeologienota.

Vooronderzoek 2016H148 Gentbrugge - Si dapl ax, kenmerk: 4.004/44021/52.68, bekrachtigi ng
verkregen op 14/11/2016.
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4. BIJLAGEN
4.1. Plannenlijst
Projectcode

2016K284

Onderwerp

Plannenlijst

Plannnummer

Bijlage 1

Type

Topografische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 2

Type

Topografische kaart (detail)

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 3

Type

Kadasterplan

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 4

Type

Bouwplan

Onderwerp

Geplande werken

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

07/06/2017

Plannnummer

Bijlage 4b

Type

Bouwplan

Onderwerp

Geplande werken (detail)

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

07/06/2017

Plannnummer

Bijlage 5

Type

Bodemgebruikskaart 2001
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Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 6

Type

Digitaal terrei nmodel

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

06/06/2017

Plannnummer

Bijlage 7

Type

Digitaal terrei nmodel detail

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 8

Type

Terti air geologische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 9

Type

Quartiair geologische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 10

Type

Bodemkaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 11

Type

Bodemerosiekaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend
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Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 12

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Ferraris

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 13

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Atlas der Buurtwegen

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 14

Type

Historische kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied – Vandermaelen

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 15

Type

Orthofoto 1971

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 16

Type

Orthofoto 1990

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017

Plannnummer

Bijlage 17

Type

Orthofoto 2015

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Ongekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017
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Plannnummer

Bijlage 18

Type

CAI-kaart

Onderwerp

Locatie onderzoeksgebied

Aanmaakschaal

Onbekend

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

02/06/2017
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4.2. Fotolijst
Projectcode

2016K284

Onderwerp

Fotolijst

Fotonummer

Figuur 5

Type

Terreinfoto

Onderwerp

Gebruik site

Aanmaakschaal

nvt

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

20/10/2016

Plannnummer

Figuur 6

Type

Terreinfoto

Onderwerp

Gebruik site

Aanmaakschaal

nvt

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

20/10/2016

Plannnummer

Figuur 8

Type

Terreinfoto

Onderwerp

Gebruik site

Aanmaakschaal

nvt

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

20/10/2016

Plannnummer

Figuur 9

Type

Terreinfoto

Onderwerp

Verhard terrei n

Aanmaakschaal

nvt

Aanmaakwijze

Digitaal

Datum

20/10/2016

