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1. Resultaten bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte

1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode
Actoren

Locatie

Kadastrale gegevens
Oppervlakte
projectgebied
Oppervlakte
bodemingreep
Bounding Box

2017G79
Studiebureau
Archeologie
Annelies De Raymaeker
Stephanie Cousin
Provincie
Gemeente
Adres

OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Auteur, digitaliseerder
Oost-Vlaanderen
Gent
Seminariestraat
Gent, Afd. 4, sectie D, nrs. 1420e en 1420f
0,93 ha
0,18 ha

Punt 1
Punt 2

X105134, Y193616
X105299, Y193738
Fig. 1.1
Fig. 1.2
Het terrein is momenteel bebouwd en
onderkelderd.
Bureauonderzoek,
stad,
middeleeuwen,
nieuwe tijd, onderwijsgebouwen, seminaries,
fluviatiele processen

Topografische kaart
Kadasterplan
Afbakening
verstoorde zones
Relevante
termen
thesauri OE
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Fig. 1.1: Situering van het projectgebied op de topografische kaart van 1996
(bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied op het kadasterplan (©CADGIS).

3

Archeologienota: De verbouwing van het nieuwe seminarie tot een hotel in de Seminariestraat te Gent

1.1.2 Archeologische voorkennis
In de zone van het projectgebied zelf werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Onmiddellijk ten noorden van het projectgebied, in de tuin van de Sint-Bavoschool, werd wel een
archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de realisatie van de parkeergarage Gent-Oost1.

1.1.3 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen
1.1.3.1 Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een
stedenbouwkundige vergunning.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 en anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking
traden op 1 juni 2016.
Overwegend dat
- het volledige projectgebied niet gelegen is in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te
verwachten valt,
- het gebied niet volledig binnen het gabarit van de bestaande lijninfrastructuur valt,
- het projectgebied zich niet (gedeeltelijk) ter hoogte van een beschermde archeologische site bevindt,
- het projectgebied zich volledig in een vastgestelde archeologische zone bevindt,
- het projectgebied volgens het gewestplan (8. Gentse en Kanaalzone) is gelegen in een zone met als
hoofdbestemming woongebied met cultureel, historische en/of esthetische waarde (code 0101)
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan
3000 m2 bedraagt
-de totale oppervlakte van de bodemingreep meer dan 100 m2 bedraagt,
dient een bekrachtigde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een
stedenbouwkundige vergunning.

1.1.3.2 Vraagstelling
Het bureauonderzoek heeft tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van
bestaande bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed te bepalen. Dit houdt in dat er informatie wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid
of afwezigheid van archeologisch erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relatie met
het omringende landschap, de bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de manier waarop de geplande bodemingrepen
worden uitgevoerd maakt deel uit van deze evaluatie.

1

ACKE, B., Seminariestraat, in: Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006, (Stadsarcheologie.
Bodem en monument in Gent, reeks 2 nr. 1), Gent, 2007.
Met dank aan de heer G. Vermeiren (Stadsarcheologie Gent) voor het ter beschikking stellen van
deze informatie.
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Er wordt een antwoord geformuleerd op de volgende onderzoeksvragen:
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen en de informatie met betrekking tot de geplande
werken over het archeologisch potentieel van het terrein?
Wat is de impact van de geplande werken?
1.1.3.3 Beschrijving van de geplande werken

Het projectgebied situeert zich binnen de muren van het nieuwe bisschoppelijk seminarie van
Gent2. Het seminarie bestaat uit verschillende vleugels gegroepeerd rond twee
binnenhoven. Het bisschoppelijk seminarie is vastgesteld als bouwkundig erfgoed sinds 5-10-2009.

Op het terrein (oppervlakte bedraagt ca. 9301 m2) wordt het gebouw omgebouwd tot een hotel met
142 kamers (fig. 1.3 t.e.m. 1.36). De huidige funderingsdiepte van de gebouwen is niet bekend. Het
huidige kelderniveau situeert zich op -2,34 tot -2,71 m onder het loopniveau (d.w.z. 0,5 tot 1,2 m
onder het huidige straatniveau). Het vloerniveau van de bestaande kelder wordt opgebroken. De
kelder zal daarna tot max. 1,2 m bijkomend worden uitgediept. De muurtjes die de kelderverdieping
indelen in kleinere ruimtes worden verwijderd. De oppervlakte van de uit te diepen kelderzone
bedraagt ca. 1818 m2 (blauwe inkleuring aanduiding op fig. 1.3).
Op het binnenplein zullen verder drie septische putten worden aangelegd met elk een oppervlakte
van ca. 7 m2 met een verstoringsdiepte van 3 m onder het huidige maaiveld (blauw ingekleurde
cirkels op fig. 1.3).

2

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bisschoppelijk_Seminarie_Gent
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Fig. 1.3: Projectgebied met aanduiding van de uit te graven zones (Bron: A.R.T. Architecten bvba).
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Fig. 1.4: Bestaande toestand kelderniveau (Bron: A.R.T. Architecten bvba).
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Fig. 1.5: Terreinprofiel bestaande toestand (Bron: A.R.T. Architecten bvba).
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Fig. 1.6: Terreinprofiel nieuwe toestand (Bron: A.R.T. Architecten bvba).
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1.1.4 Werkwijze bureauonderzoek
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:
-

Bodemkaart
Tertiair Geologische kaart
Quartair Geologische kaart
Digitaal Hoogtemodel (DHM II)

De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal en luchtfoto’s is gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het
agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be .
Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige
geschiedkundige gegevens (conform de Code van Goede Praktijk art. 12.5.1.2). Volgende
kaartmateriaal en luchtfoto’s werden geraadpleegd:
-

Panoramisch zicht op Gent uit 1534 door onbekende auteur
Jacob van Deventer (ca 1560)
Braun en Hogenberg (1575)
Sanderus, gravure in 1641 door Hendrik Hondius de Jonge (1597-1651) gegraveerd
Villaret (1745-1748)
Ferrariskaart (1770-1777)
Atlas der Buurtwegen (ca. 1841)
Vandermaelenkaart (1846-1854)
Luchtfoto’s (1971, 2000-2003, 2012, 2016)
Topografische kaarten (1910, 1937, 1950-1979, 1996)

Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. Deze informatie kan
een impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring
ervan. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch
kaartmateriaal geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie
van de beschikbare archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de
middeleeuwse geschiedenis van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een
dusdanige omvang dat dit niet past binnen een archeologienota.
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1.2 Assessmentrapport

1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
Het projectgebied situeert zich in het zuidoostelijke deel van het stedelijk centrum van Gent, in de
wijk ‘Overschelde’ bij de Nederscheldekaai (Reep). Het projectgebied situeert zich binnen de muren
van het nieuwe bisschoppelijk seminarie van Gent. Het seminarie bestaat uit verschillende vleugels
gegroepeerd rond twee binnenhoven. Het projectgebied wordt in het noorden begrensd door de
Seminariestraat, in het westen door de Reep, in het zuiden door de bebouwing langs de Notarisstraat
en in het oosten door Lange Boomgaardstraat. De onmiddellijke omgeving van het projectgebied is
intens bebouwd. Ten noordwesten van het projectgebied bevindt zich het Geeraard de Duivelsteen
en de Sint-Baafskathedraal (ter hoogte van het Bisdomplein). Het projectgebied omhelst het
voormalige nieuwe bisschoppelijk seminarie, nadien in gebruik als de Vlerick Management School
(fig. 1.2 en 1.7).

Fig. 1.7: Luchtfoto (opname zomer 2012) met begrenzing van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
De stad Gent bevindt zich in het landschap van de Vlaamse Vallei. en maakt deel uit van de
Zandstreek. Het gebied wordt beheerst door het bekken van de Gentse kanalen. Ter hoogte van Gent
verenigt de Leie zich met de Schelde ter hoogte van de vroegere Sint-Baafsabdij. Zandige hoogten
langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW reiken. Het betreft veelal lichte zandbodems,
afgewisseld met alluviale gronden (lemig zand, zandleem en klei). Door het sterk versneden
landschap valt de oorspronkelijke topografie vaak moeilijk te lezen. De stad Gent situeert zich zowel
op de droge, zandige Blandinusberg als in een moerassig dal.
Het Lid van Vlierzele is het jongste lid van de Formatie van Gentbrugge die de geologische
ondergrond vormt van de streek rond Gent. Het betreft sub-horizontale mariene klei-, silt en zand-
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afzettingen uit het Vroeg-Eoceen (54,8-49 Ma, Paleogeen). Door erosie zijn deze afzettingen sterk
aangetast toen de Vlaamse Vallei werd uitgeschuurd aan het begin van het Pleistoceen (vanaf 2,58
Ma). De tertiaire afzettingen zijn bedekt met niveo-eolisch dekzand afgezet tijdens het Weichsel
(0,116-0,0117 Ma). Onder deze 80 tot 150 cm dikke dekzandlaag situeert zich (vaak kalkhoudend)
zandleem. Dieper gaan deze leemlaag terug over in zandig sediment. Na het Weichsel verdween de
permanent bevroren ondergrond en de Leie-,Schelde- en beekvalleien werden verder uitgediept. Het
Laat-glaciaal (vanaf 14 ka) kenmerkte zich door koude en droge perioden. Vanuit de valleien werd
zandig materiaal opgestoven dat het Pleistocene dekzand bedekte. Deze zogenaamde lokale
dekzanden kenmerken de ‘kouters’ die in de regio rond Gent verspreid zijn. Hun lengte-as volgt de
richting van het hydrografisch net. De valleien werden nadien deels opgevuld door alluviaal
materiaal. In de valleien van de Schelde en de Leie werd overwegend klei afgezet. Onder het alluvium
wordt lokaal veen gevonden3.
Het projectgebied wordt ontwaterd in de richting van de Nederschelde ten westen van het
projectgebied (fig. 1.8). Hydrografisch gezien behoort het projectgebied tot het bekken van de
Gentse kanalen dat op zijn buurt hoort tot het stroomgebied van de Schelde. Er is een licht hellend
reliëf waar te nemen dat verloopt van 5,5 m TAW in het westen tot 9,9 m TAW in het noordwesten
(fig. 1.9, 1.10 en 1.11).

Fig. 1.8: Digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

3

Sys en Vandenhoudt 1963: 13-14.
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Fig. 1.9: Digitaal hoogtemodel (DHM) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.10: Hoogteverloop van het terrein van noord naar zuid (bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.11: Hoogteverloop van het terrein van west naar oost (bron: Geopunt Vlaanderen).
Hierna staan de gegevens opgelijst zoals online beschikbaar op www.dov.vlaanderen.be en
www.geopunt.be.
•

Volgens de tertiairgeologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.12) wordt het Lid van
Vlierzele (code GeVl) gekarakteriseerd door de volgende beschrijving: groen tot grijsgroen fin
zand, soms kleihoudend, plaatselijk dunne zandsteenbankjes, glauconiethoudend,
glimmerhoudend.

•

Volgens de quartairgeologische kaart (www.dov.vlaanderen.be) (fig. 1.13) bevinden zich
binnen het projectgebied eolische afzettingen (zand tot zandleem) van het Weichseliaan
en/of hellingsafzettingne van het quartair bovenop fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan.

•

Volgens de bodemkaart (www.dov.be) (fig. 1.14) bevindt het projectgebied zich in een zone
met OB-gronden. OB-gronden zijn verharde en bebouwde gronden waar geen
bodemkartering werd uitgevoerd.
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Fig. 1.12: Tertiair Geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (schaal: 1/15.000)
(Bron: DOV Vlaanderen).

Fig. 1.13: Quartair Geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (schaal: 1/10.000)
(Bron: DOV Vlaanderen).
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Fig. 1.14: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied
(Bron: DOV Vlaanderen).
1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied4
Het onderzoeksgebied bevindt zich in een zone die in het verleden gekenmerkt werd door een hoge
densiteit aan bebouwing, zoals blijkt uit de gegevens van het historisch kaartenmateriaal (zie verder).
Gent is ontstaan aan de samenvloeiing van Leie en Schelde. De naam Gent komt van het Keltische
Ganda, wat samenvloeiing of samenloop betekent5.
De geschiedenis van Gent is terug te voeren tot de steentijden. De locatie met zandige hoogten bij de
samenloop van Schelde en Leie vormde toen al een aantrekkelijke locatie voor het uitvoeren van
allerlei activiteiten. Er werden tal van vuurstenen werktuigen opgegraven, bijvoorbeeld in de buurt
van de Sint-Pietersabdij. Deze werden toegewezen aan niet-sedentaire gemeenschappen omstreeks
9600-9000 v. Chr. Op het Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en keramiek
aangetroffen die op menselijke aanwezigheid tijdens het neolithicum wijzen. Verspreid over het
stadscentrum komen regelmatig restanten van nederzettingen uit de protohistorie en de Romeinse
tijd voor. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten binnen de latere stad kwamen aan het
licht bij het rivierenknooppunt. Archeologisch onderzoek toonde het bestaan van een belangrijke
Gallo-Romeinse vicus aan, die minstens gedurende drie eeuwen ononderbroken bewoond werd.
Mogelijk werd op dit punt een laat-romeinse versterking of castellum opgericht.
De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw beïnvloedde in sterke mate de
ontwikkeling van de stad Gent. Tot aan de invallen van de Noormannen in de 9de eeuw had het
Gandaklooster (de voorloper van de latere Sint-Baafsabdij) een belangrijke functie. Bij dit klooster
4
5

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121063
Capiteyn e.a. s.d: 5

15

Archeologienota: De verbouwing van het nieuwe seminarie tot een hotel in de Seminariestraat te Gent

bevond zich wellicht een nederzetting, namelijk ‘Gandavum’, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus
Gandensis. Het tweede klooster bevond zich op de Blandijnberg en staat bekend als ‘Blandinium’ of
de latere Sint-Pietersabdij. De twee kloosters en het er omheen ontstane dorp werden in de late
middeleeuwen binnen de stadsomwalling opgenomen. In het tweede kwart van de 9de eeuw was
Gandavum uitgegroeid tot een portus met handelskarakter.
Op het einde van de 9de of 10de eeuw werd een grafelijk castrum opgericht (ter hoogte van het
Gravesteen) en verrees in het centrum de eerste stadskerk gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast (de
latere Sint-Baafskathedraal). Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de handelsnederzetting
zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de graven van Vlaanderen die hun residentie in het
belangrijkste economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op de westelijke
oever van de Leie. In de 11de eeuw verwierf Gent beperkt zelfbestuur en aan het einde van de 12de
eeuw kreeg het van graaf Filips van den Elzas stadsrechten. Gent was toen al een centrum van
wolproductie-en handel en beschikte over het graanstapelrecht. Hierdoor kwam de haven Tusschen
Brugghen, aan de huidige Gras-en Korenlei, tot ontwikkeling. Tusschen Brugghen werd nog
belangrijker toen in 1251-1269 de Lieve gegraven werd, die Gent via Damme met de Noordzee
verbond. Omstreeks 1100 werd een grachtengordel als (tweede) stadsomwalling aangelegd en
plaatselijk met stenen fortificaties versterkt. De uitbreiding van de stad is ook te volgen in de
oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093, Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120.
Maar ook buiten de omwalling woonden mensen in wijken met een afzonderlijk stedelijk statuut,
adellijke hoven en in religieuze instellingen met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die
middeleeuwse bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen.
In 1300-1350 telde Gent bijna 60 000 inwoners en was zo -na Parijs- de grootste stad van Europa ten
noorden van de Alpen. In de vroege 14de eeuw was Gent in handen van Fransgezinde patriciërs en
bleef het officieel buiten strijd. Wel namen leden van de ambachtsgilden deel aan de Gulden
Sporenslag (1302). Omstreeks 1300 ontstond een nieuwe omwalling. Vanaf het begin van de 14de
eeuw werd de ‘Plaetse’ (latere Botermarkt) het administratieve centrum van de middeleeuwse stad.
Het Belfort, de schepenhuizen en het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de stedelijke
identiteit van de toenmalige grootstad. Diverse andere markten en pleinen zoals de Korenmarkt en
de Vrijdagmarkt kregen vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen. Bij het begin van de 14de eeuw beleefde Gent een grote economische bloei,
die echter door de Honderdjarige Oorlog bedreigd werd. Onder impuls van Jacob Van Artevelde koos
Gent de zijde van Engeland, de voornaamste leverancier van wol. In de rivaliteit tussen de Gentse
ambachten werd Jacob van Artevelde in 1345 vermoord. Gent kwam nu geregeld in conflict met de
graaf van Vlaanderen. In 1381 nam Filips van Artevelde, zoon van Jacob, de leiding van het Gentse
leger op zich. In 1382 werd hij in Westrozebeke verslagen.
Toen in de 14de eeuw het Zwin verzandde werd de Lieve onbruikbaar en verloor Gent zijn toegang tot
de Noordzee. Onder de Bourgondiërs bleef Gent vechten voor zijn vrijheid en voorrechten. In de slag
bij Gavere, in 1453, tegen de Bourgondische hertog Filips de Goede, leed het een nieuwe nederlaag.
Zestienduizend Gentenaars vonden hier de dood. In 1500 werd in het Prinsenhof de latere Karel V
geboren. Toen Gent aan het einde van de jaren 1530 belasting weigerde te betalen, werden de
leiders van de opstand onthoofd en verloren de stad en de ambachten hun rechten. De SintBaafsabdij en de stadspoorten werden gesloopt en vijftig burgers moesten blootsvoets, in hun hemd
en met een strop om de hals genade afsmeken. Vandaar de spotnaam Stroppendragers.
De nieuwe stadskeur, de Carolijnse Concessie (1540), betekende het einde van de stedelijke
autonomie. Gent kon zich echter gedeeltelijk herstellen. In1547 begon men met het graven van de
Sassevaart, een nieuwe verbinding via de Westerschelde met de Noordzee. In 1561 werd het bisdom
Gent opgericht. De Beeldenstorm in 1566 1578 was rampzalig. Van 1577 tot 1584 bestuurden de
calvinisten Gent als een republiek. Na het herstel van het katholicisme in 1584 weken veel
Gentenaars om religieuze of economische redenen uit naar de Noordelijke Nederlanden. Het
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inwonersaantal van Gent verviel tot 30 000. De Westerschelde werd geblokkeerd zodat Gent
opnieuw zijn verbinding met de Noordzee verloor. De 17de eeuw betekende een economische
heropbloei. Het kanaal Gent-Brugge met een doorsteek naar Oostende werd gegraven. Aan het einde
van de 17de eeuw was het inwonersaantal weer fors gestegen. In de 18de eeuw vestigden zich talrijke
nieuwe bedrijven in Gent. Toen Lieven Bauwens aan het einde van de 18de eeuw de onderdelen van
een mechanische spinmolen uit Engeland smokkelde, was Gents opgang als industriestad niet meer
te stuiten. Textielfabrieken maakten van Gent het “Manchester van het vasteland”. Onder het
Koninkrijk der Nederlanden stichtte koning Willem I in 1817 de universiteit. Hij liet ook het kanaal
Gent-Terneuzen graven, een volwaardige verbinding via de Westerschelde met de Noordzee. De
haven ontwikkelde zich nu in het noorden van de stad en stimuleerde op haar beurt de industrie.
Na de Tweede Wereldoorlog zwakte de textielsector af, om plaats te maken voor andere industrieën.

Het nieuwe bisschoppelijk seminarie, waarbinnen het projectgebied zich bevindt, werd gebouwd
circa. 1912, na de sloop van de bestaande bebouwing in de zone tussen de nieuw afgelijnde
Winkelstraat (de huidige Notarisstraat) en de Lange Wijngaardstraat (de huidige Seminariestraat).
Hierbij zou het straatniveau aanzienlijk zijn verhoogd6. Vanaf 1914 werd het gebouw gebruikt als
kazerne (de Hohenzollernkazerne, later de Albrechtskazerne) om vanaf 1925 als seminarie te
dienen7. Na een restauratie werd in 2002 hier de Vlerick Management School gehuisvest.
Het projectgebied ligt in de wijk ‘Overschelde’, een oude wijk gevat in de bocht van de Neder- en
Bovenschelde, werd aanvankelijk doorkruist door enkele hoofdassen (Reep, Brabantdam) en talrijke
kleine straatjes. De wijk werd in 1254 bij de stad gevoegd, hoewel er daarvoor reeds menselijke
aanwezigheid op de Schelde-oever was. In de loop van de 19de eeuw werden de beluiken in deze
straatjes gesaneerd, vaak met het verdwijnen van deze straten tot gevolg. Ook het straatniveau werd
verhoogd8.
De Brabantdam, op ca. 150 m ten zuiden van het projectgebied, was wellicht deel van het wegtracé
van de grote handelsroute over land die vanaf de 11de eeuw Brugge met Keulen verbond9.
Een blik op het beschikbare historisch kaartenmateriaal toont het projectgebied als een reeds
bebouwd stadsdeel ten oosten van de eigenlijke stadskern van Gent, ten oosten van de Leie en de
Nederschelde (Reep).
Het oudst gekende zicht op Gent is een houtsnede uit 1524 door Pieter de Keysere. Deze toont
echter weinig meer dan de skyline van de toenmalige stad10.
Een panoramisch zicht op Gent uit 1534 van onbekende hand toont het projectgebied aan de
Nederschelde (fig. 1.15). In de buurt bevinden zich de Sint-Baafskathedraal en de voormalige SintBaafsabdij (gesloopt in 1540). Ter hoogte van het projectgebied is bebouwing weergegeven.
Ook op de kaart van Jacob van Deventer (ca 1560), de stadsplattegrond van Gent van Braun en
Hogenberg (1575) en de gravure door Hendrik Hondius de Jonge uit 1641 voor de Flandria Illustrata
van Sanderus is bebouwing geschetst ter hoogte van het projectgebied (fig. 1.16 t.e.m 1.18). De
afgebeelde bouwvolumes en straten wisselen in aantallen en in configuratie. Op de kaart van Van
Deventer en op de gravure van Sanderus lijkt het te gaan om bebouwing aan de straatzijde (huidige

6

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19631
Deseyn 2001: 155-156.
8
Vandeputte 2011: 149-150; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/102861
9
Capiteyn e.a. s.d: 16-17.
10
Capiteyn e.a. s.d: 24..
7
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Reep en Seminariestraat) met een open tuinzone ten zuiden ervan, op de stadsplattegrond van
Braun en Hogenberg daarentegen, lijkt het eerder een gesloten bebouwing te zijn.
Op de kaart van Villaret (1745-1748) is de zone van het projectgebied eveneens ingekleurd als
bebouwd (fig. 1.19). Het stratenpatroon lijkt evenwel gedeeltelijk anders geörienteerd te zijn dan
heden het geval is met woonblokken die eerder noordzuid lijken te liggen, dan wel voornamelijk
oostwest zoals reeds vanaf de Ferrariskaart het geval is.
De Ferrariskaart (ca. 1775) (fig. 1.20 en 1.21) toont het projectgebied ten zuidoosten van de SintBaafskathedraal en ten zuidwesten van het voormalige ‘Spanjaardenkasteel’ (gesloopt tussen 1827
en 1834). Ten zuidwesten van het projectgebied situeerde zich een brug over de Reep. De straten op
de Ferrariskaart in dit deel van Gent bevinden zich nu wel ter hoogte van de hedendaagse straten.
Het projectgebied en zijn directe omgeving was intens bebouwd langs de straatkanten. Het betreft
grote, rechthoekige bouwvolumes geschikt rond een binnenkoer.
Op de Vandermaelenkaart (1846-1854) (fig. 1.22 en 1.23) is het volledige bouwblok waarbinnen het
projectgebied ligt, ingekleurd (gearceerd) als bebouwd en worden individuele gebouwen niet langer
afgebeeld. De configuratie van de bouwblokken en straten vertoont gelijkenissen met deze op de
Ferrariskaart.
Ook op een topografische kaart van 1910 is het volledige bouwblok waarbinnen het projectgebied
ligt, gearceerd als bebouwd (fig. 1.24). Het stratenpatroon ten zuiden van het projectgebied heeft
een verandering ondergaan: de huidige Vlaanderenstraat is nu aangelegd.
Een topografische kaart uit 1937 (fig. 1.25), een uit de periode 1950-1979 (fig. 1.26) en luchtopnames
uit 1971 (fig. 1.27) en 2000-2003 (fig. 1.28) tonen de huidige situatie van het projectgebied met een
langwerpig gebouw bestaande uit twee grote volumes rond twee open binnenruimtes geschikt. Het
betreft het gebouw van het voormalige nieuw seminarie, dat in 1914 gebouwd werd na de sloop van
de voormalige bebouwing met woningen op de site.
De Beeldbank Gent bewaart archieffoto’s van deze zone voor en na de sloop, getrokken vanuit de
Reep en een foto van tijdens de bouwwerken zelf (fig. 1.29 t.e.m. 1.31)11. Het lijkt te gaan om grote
burgerwoningen.
Het nieuw opgetrokken gebouw in neogotische stijl was bestemd als bisschoppelijk seminarie,
namelijk een opleidingsinstituut voor geestelijken. De kapel die aan het gebouw verbonden is,
fungeerde in dit kader.
Naderhand is dit gebouw, na een renovatie, in gebruik genomen door de Vlerick Management
School. De binnenkoer aan de westzijde van het gebouw werd hierbij gedeeltelijk afgegraven in
functie van de toegang tot de school. De binnenkoer aan de oostzijde , onderdeel van de eigenlijke
projectzone echter niet. In deze zone zijn weliswaar enkele verhardingen aanwezig, maar potentieel
is het bodemarchief hieronder wel vrij intact gebleven.

11

https://beeldbank.stad.gent
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Fig. 1.15: Panoramisch zicht op Gent uit 1534 door onbekende auteur met aanduiding van het
projectgebied (Bron: Cartesius).
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Fig. 1.16: Detail uit de kaart van Van Deventer (ca. 1560) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.17: Detail uit de kaart van Braun en Hogenberg (1575) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.18: Detail uit de gravure van Sanderus (1641) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.19: Detail uit de kaart van Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.20: Ferrariskaart (ca. 1775) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.21: Detail van de Ferrariskaart (ca. 1775) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.22: Vandermaelenkaart (1846-1854)) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.23: Vandermaelenkaart (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.24: Topografische kaart uit 1910 met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.25: Topografische kaart uit 1937 met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.26: Topografische kaart uit de periode 1950-1979 met aanduiding van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.27: Luchtfoto (opname 1971) met begrenzing van het projectgebied.
(Bron: Geopunt Vlaanderen).

Fig. 1.28: Luchtfoto (opname 2000-2003) met begrenzing van het projectgebied
(Bron: Geopunt Vlaanderen).
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Fig. 1.29: Te slopen huizen voor de bouw van het bisschoppelijk seminarie (Bron: Beeldbank Gent)

Fig. 1.30: Gesloopte huizen voor de bouw van het bisschoppelijk seminarie (Bron: Beeldbank Gent)
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Fig. 1.31: Bouw bisschoppelijk seminarie (Bron: Beeldbank Gent)
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In de databank van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) zijn er voor wat betreft de
onmiddellijke omgeving van het projectgebied een aantal archeologische waarnemingen opgenomen
(fig. 1.27 en fig. 1.28). Het projectgebied en de rest van het stadscentrum van Gent staan
geregistreerd als archeologische zone (fig. 1.27).
Hoewel de archeologische kennis over de bewoningsgeschiedenis van de wijk ‘Overschelde’ zelf
algemeen eerder schaars is, werden bij archeologisch onderzoek in de tuin van de Sint-Bavoschool
(ter hoogte van de Reep en Seminariestraat) net ten noorden van het projectgebied tal van
archeologische waarden ontdekt (CAI 333541). De opgraving uit 2003 kaderde in de voorbereidende
werkzaamheden voor de realisatie van de parkeergarage Gent-Oost12. In de onmiddellijke nabijheid
van het onderzoeksgebied zou het Hof ter Wijngaarde gevestigd geweest zijn, een omgracht
torenvormig gebouw. De resten van deze woontoren bevinden zich vermoedelijk onder de Keizer
Karelstraat, ten noorden van de Seminariestraat. Het bodemarchief in dit deel van Gent was tot dan
nog niet eerder archeologisch onderzocht. Op ca. 2 m onder het bestaande loopniveau (5,7 tot 4,42
TAW) werden kleilagen gevonden. Ze getuigen van overstromingsfasen van de Schelde toen de Reep
nog niet gekanaliseerd was en een grilliger verloop kende. Bovenop dit alluvium trof men een zwart
pakket met aardewerk, botresten en puin. De sporen en objecten waren moeilijk te interpreteren
omwille van de fragmentarische bewaring maar bewijzen waarschijnlijk het bestaan van erfresten
horende bij de voormalige huizen aan de vroegere Wijngaardstraat (huidige Seminariestraat) in of
12

ACKE, B., Seminariestraat, in: Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006, (Stadsarcheologie.
Bodem en monument in Gent, reeks 2 nr. 1), Gent, 2007.
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vanaf de 15de eeuw. Aan de westzijde van de opgraving werd een beerput onderzocht. Deze was
gevuld met o.m. luxe-huisraad bestaande uit aardewerk, glas, dierenbeenderen, oesterschelpen,
visgraten en een loden bulzegel van paus Clemens X (1670-1676). Dit vondstencomplex werd
geassocieerd met het kapucinessenklooster dat op dit terrein stond. Het kapucinessenklooster aan
de Reep werd in 1784 door Jozef II opgeheven. De laatste zusters vertrokken in 1796. Het zwarte
pakket met aardewerk, botresten en puin situeerde zich onder een puinpakket met baksteenresten
en mortel uit de 18de eeuw. De meest imposante constructieresten werden geïdentificeerd als
fabrieksporen en zijn geassocieerd met het bedrijf dat F. Lousbergs hier in 1823 oprichtte in de
voormalige gebouwen van het kapucinessenklooster. Het complex werd grondig verbouwd en
omgebouwd tot katoenspinnerij en -weverij. Het ging om bakstenen constructies zoals muren, pijlers
en kanaaltjes. Funderingsresten van de fabriek werden overvloedig aangetroffen. Toen in 1933 de
katoenfabriek Lousbergs gekocht werd door de zusters van liefde, werden de gebouwen gedeeltelijk
gesloopt of heringericht als school en werd een tuin aangelegd. Deze toestand met tuin werd
aangetroffen bij de start van de opgraving.13
Ook ten zuiden van het projectgebied, aan de Brabantdam werd recent een archeologisch onderzoek
uitgevoerd door Stadsarcheologie Gent met medewerking van Studiebureau Archeologie. Naast
delen van een laatmiddeleeuwse brug over de Schelde, kwamen hierbij ook een aantal oude
wegdekken aan het licht. De bewaringstoestand van het bodemarchief onder het maaiveld
schommelde tussen 3 m in het oosten en 1,5m verder naar het westen toe.
In het stadscentrum van Gent en in de buurt van het projectgebied zijn verder een groot aantal
archeologische vindplaatsen geregistreerd in de databank van de Centrale Archeologische Inventaris.
De meeste hiervan zijn te dateren in de (volle/late) middeleeuwen. Tussen de Geraard de
Duivelsteen, de Sint-Baafskathedraal en de Nederpolder werden bij een opgraving in 2005 de resten
teruggevonden van een 16de-eeuwse brug (CAI 333055). Men trof er bakstenen en kaaimuren aan,
die getuigen van de verplaatsing van de Schelde. In de vroege middeleeuwen bevond zich hier een
haven.
Op de westoever van de Reep werden bij opgravingen in de periode 1986-1998 middeleeuwse
(kelder)resten in Doornikse kalksteen en baksteen gevonden (CAI 333284, 333283, 333282, 333280
en 333279). Bij de controle van werken (sloop van een huis) in de Gouvernementstraat in 1991 werd
een kelder in Doornikse kalksteen, sporen van een houten zoldering, muurresten en toegang met
drempel geregistreerd (CAI 333070). Ter hoogte van de Limburgstraat werden bij de controle van
werken in 1988 de resten in Doornikse kalksteen van een tweebeukige structuur uit de volle
middeleeuwen gevonden (CAI 333277). Aan de overkant van deze straat situeert zich de SintBaafskathedraal (CAI 333386). Bij archeologisch onderzoek in 1958 en controle van werken in 1998
trof men er zowel een 14de-eeuwse tegel als sporen van de 12de-eeuwse kerk. Men vond geen sporen
van de oudste kerk maar op basis van historische bronnen wordt de oorsprong teruggevoerd op een
10de-eeuwse volkskerk. De huidige gotische kerk dateert uit de 13de-14de eeuw. Ten zuiden van de
Vlaanderenstraat en ten noorden van de Brabantdam zou zich volgens onbekende bron een zwarte
organische laag met keramisch vondstmateriaal bevinden (CAI 333544). Ter hoogte van de
Henegouwenstraat en de Gouvernementstraat werden bij een opgraving in 2011 enkele onduidelijke
sporen geregistreerd (CAI 160572). Op basis van het aangetroffen aardewerk werden deze sporen
gedateerd tot de 12de eeuw of ouder. Ter hoogte van de Jodenstraat en Gouvernementstraat werden
bij de controle van werken in 1989 en 1992 en bij een opgraving in 1989 muurresten van
verschillende bouwfasen, een kelder opgevuld met puin en een afvoer aangetroffen (CAI 333485).

13

http://geo.onroerenderfgoed.be; https://inventaris.onroerenderfgoed.be; Acke B. 2007: 104-115.
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Deze werden gerelateerd aan de vroegmiddeleeuwse verdedigingsgracht rond de SintBaafskathedraal (toen Sint-Janskerk).
In de directe omgeving van het projectgebied zijn ook waarden uit de Nieuwe Tijd teruggevonden.
Ten noorden van het projectgebied, ter hoogte van het Sint-Bavohumaniora, werden in 1982 per
toeval zandsteenblokken met steenhouwersmerkteken gevonden (CAI 333540). Deze zijn
vermoedelijk afkomstig van het 17de-eeuwse kapucinessenklooster.14

Fig. 1.27: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied
(Bron: Onroerend Erfgoed).

14

http://geo.onroerenderfgoed.be
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Fig. 1.28: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied
(Bron: Onroerend Erfgoed).
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1.2.4 Archeologische verwachting (datering en interpretatie) voor het onderzoeksgebied
Op basis van de verzamelde historische, cartografische en archeologische bronnen kan gesteld
worden dat het projectgebied deel uitmaakt van een zone met een hoog archeologisch potentieel.
Het projectgebied is gesitueerd nabij de Schelde-oever, hetgeen een aantrekkelijke omgeving kan
geweest zijn voor het inrichten van woonplaatsen en/of activiteitenzones tijdens de premiddeleeuwse periode.
Te verwachten valt wel dat de ontwikkeling van de zone in de middeleeuwse periodes deze mogelijk
aanwezige oudere bewoningsresten (deels) verstoord heeft. Het projectgebied bevindt zich namelijk
in het historisch stadscentrum van Gent, in een zone die reeds op de oudste beschikbare historische
kaarten als bebouwd staat ingetekend. Archeologisch onderzoek in de Seminariestraat net ten
noorden van het projectgebied lijkt inderdaad te wijzen op bebouwing in of vanaf de 15de eeuw.
Vermoedelijk ging het om erfresten.
Ook in het onderhavige projectgebied kunnen op basis van het geraadpleegde cartografisch
materiaal resten van oudere bewoningsfases verwacht worden, evenals mogelijk bewaarde relicten
van verschillende (post)middeleeuwse activiteiten die gerelateerd zijn aan bewoning, zoals
afvalcontexten en beer-en waterputten/kuilen. Bij het uitgevoerde bureauonderzoek zijn geen
aanwijzingen gevonden dat voor 1912 op de zone van het projectgebied gebouwen met een andere
functie dan bewoning gestaan hebben, zoals het geval was in de zone ten noorden van het
projectgebied , waar zich vanaf 1699 een klooster bevond en later een fabrieksgebouw dat op zijn
beurt in 1933 deels gesloopt werd en heringericht als school.
In 1912 werd de bewoning op de projectgebied zelf gesloopt en werd een seminariegebouw in
neogotische stijl opgetrokken. Vanaf 1914 werd het gebouw gebruikt als kazerne (de
Albrechtskazerne) om vanaf 1925 als seminarie te dienen, een opleidingscentrum voor geestelijken
waarvoor het gebouw bestemd was. Na een restauratie werd in 2002 hier de Vlerick Management
School gehuisvest.
Er wordt een site met complexe verticale stratigrafie verwacht. Met de onderkeldering van de
voormalige seminariegebouwen zal het bodemarchief uiteraard reeds deels verstoord zijn, maar
mogelijkerwijze bevinden er zich nog oudere, dieper gelegen sporen onder de kelders die momenteel
op 0,5 tot 1,2 m onder het huidige straatniveau uitgegraven zijn en in het kader van de
verbouwingswerken bijkomend nog maximaal 1,2 worden verdiept.
In de zone op het oostelijke binnenplein waar drie septische putten worden aangelegd met elk een
oppervlakte van ca. 7 m2 en een verstoringsdiepte van 3 m onder het huidige maaiveld, wordt
theoretisch een gave bewaringstoestand van het bodemarchief verwacht. Bij de renovatie
voorafgaand aan de oprichting van de Vlerick Management School werd de westelijke binnenruimte
deels verlaagd in functie van de toegang tot de gebouwen, de oostzijde kende geen dergelijke
ingreep waardoor het bodemarchief potentieel goed bewaard is. Bij de sloop van de bestaande
bebouwing in 1912 en de bouw van de seminariegebouwen zou het straatniveau zijn verhoogd15.
Vermoed kan worden dat inderdaad een deel van het bouwpuin bleef liggen en geëgaliseerd werd.
Indien dit klopt, kan dit mogelijk een bijkomende bescherming hebben geboden voor het
bodemarchief in de zone van de oostelijke binnenruimte.
1.2.5 Synthese en beantwoording onderzoeksvragen
Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen en de informatie met betrekking tot de
geplande werken over het archeologisch potentieel van het terrein?
15

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19631
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Afgaande op de geraadpleegde (cartografische) bronnen kan worden geconcludeerd dat het terrein
beschikt over een hoog archeologisch potentieel voor de aanwezigheid van bewaarde historische
vindplaatsen. Het projectgebied situeert zich immers binnen een vastgestelde archeologische zone,
namelijk de historische stadskern van Gent. Er is specifiek een hoge verwachting voor de
aanwezigheid van archeologische waarden uit de volle en late middeleeuwen omdat dit stadsdeel in
de 13de eeuw bij de stad werd gevoegd. Op basis van historische kaarten is het terrein ter hoogte van
de huidige Seminariestraat, de Reep en de Notarisstraat zeker bebouwd sinds 1534 (stadsgezicht op
Gent door onbekende hand). Een opgraving net ten noorden van het projectgebied geeft
aanwijzingen van bebouwingsresten (waarschijnlijk erfresten) in of vanaf de de 15de eeuw. Er wordt
een site met een complexe verticale stratigrafie verwacht of een bodemarchief met een aanzienlijke
accumulatie van archeologische waarden in verticale zin.
Wellicht heeft de bouw van het onderkelderde seminariegebouw in 1912 wel de te verwachten
resten van de oudere (laatmiddeleeuwse) bewoning op de site gedeeltelijk vernield. Uit de
resultaten van het archeologisch onderzoek ten noorden van het projectgebied en deze van het
onderzoek aan de Brabantdam blijkt dat het archeologisch onderzoek op die plaatsen tot op
respectievelijk 2 m en tot 3 m onder het maaiveld bewaard bleven.

Wat is de impact van de geplande werken?
Op het terrein (oppervlakte bedraagt ca. 9301 m2) wordt het voormalige nieuw seminarie
omgebouwd tot een hotel met 142 kamers. Het vloerniveau van de bestaande kelder, die nu op een
diepte van 0,5 tot 1,2 m onder straatniveau ligt, wordt opgebroken binnen de bestaande
keldermuren. De kelder zal max. 1,2 m bijkomend onder dit niveau worden uitgediept. De muurtjes
die de kelderverdieping indelen in kleinere ruimtes worden verwijderd. De oppervlakte van de uit te
diepen kelderzone bedraagt ca. 1818 m2. Op het binnenplein zullen drie septische putten worden
aangelegd met elk een oppervlakte van ca. 7 m2 met een diepte van 3 m onder het huidige maaiveld.
Hieruit kan worden afgeleid dat er toch een structurele verstoring van het bodemarchief zal
plaatsvinden binnen de grenzen van de uitdiepingszone (kelder, verstoringsdiepte tot max. 1,2 m
onder huidig vloerniveau) en binnen de grenzen van de geplande septische putten op het binnenhof
(verstoringsdiepte van max. 3 m diepte). Uit de resultaten van het archeologisch onderzoek ten
noorden van het projectgebied en deze van het onderzoek aan de Brabantdam blijkt dat het
archeologisch onderzoek op die plaatsen tot op respectievelijk 2 m en tot 3 m onder het maaiveld
bewaard bleven.
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