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1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2016)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2016I237
Wettelijk depot : nvt
Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085
Locatie: Gent, Fritiof Nilsson Piratenstraat
Bounding box: punt 1 (ZW) – X 108288,123
Punt 2 (NO) – X 108896,654

Y 200035,027
Y 200584,190

Kadaster: Gent, afdeling 13, sectie B, perceel 194R2.
Oppervlakte: 134.599 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

28 september 2016 t.e.m. 03 oktober 2016
Termen: Bureauonderzoek, assessment
Er zijn geen duidelijke verstoringen gekend.

2.1.2. ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS
In juli 2016 werd een archeologienota opgesteld door Annika Devroe voor de zuidelijke zone van dit
perceel. Hierbij werd een bureauonderzoek uitgevoerd met projectcode 2016F183. Op basis van het
bureauonderzoek kon niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig was of niet.
Gezien het archeologisch potentieel werd in eerste instantie geopteerd om een landschappelijk
booronderzoek uit te voeren ter hoogte van de toekomstige infiltratievijver om na te gaan of de
bodemopbouw onder de ophoging nog goed bewaard is. Indien dit het geval was, zou nogmaals
bijkomend vooronderzoek noodzakelijk zijn. In samenspraak met de opdrachtgever werd dan ook
besloten om de huidige plannen ter hoogte van de infilitratievijver aan te passen en bewaring in situ
te bewerkstelligen waardoor geen verder onderzoek noodzakelijk was en het onderzoek na het
bureauonderzoek afgerond kon worden.

2.1.3. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om op basis van bestaande informatie (landschappelijk, historisch,
archeologisch) na te gaan in hoeverre er eventuele archeologische resten kunnen aanwezig zijn op het
terrein. Bijkomend wordt getracht na te gaan wat de karakteristieken, de bewaringstoestand en de
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waarde zijn van de archeologische resten en wat de impact is van de geplande ingrepen. Volgende
onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Wat is de impact van de geplande werken?
Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

Er zijn geen randvoorwaarden.
Er zullen twee nieuwe magazijnen gebouwd worden. De zuidwestelijke zone van dit perceel werd reeds
opgenomen
in
een
bekrachtigde
archeologienota
(https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/240). De meest noordelijke zone blijft
momenteel nog braak liggen.
Het huidig project omvat de bouw van magazijnen 70 en 711. Deze nieuwe magazijnen hebben een
totale magazijnoppervlakte van 23.220 m². Magazijn 70 heeft een oppervlakte van 11.160 m² en
magazijn 71 een oppervlakte van 12.060 m². De vloer bevindt zich net boven het maaiveld en wordt
niet op palen gefundeerd, maar gegoten. De onderfundering is 35 cm dik en de vloer zelf 16 cm dik.
Enkel de contouren van de magazijnen worden op paalfunderingen gezet. Deze worden per twee
gegroepeerd en om de 6 m geplaatst. Gezien de ondergrond zullen deze 5 à 6 m diep gaan. De
kolommen (combinatie van I- en H-kolommen) zullen een afmeting hebben van 40x40 cm. De ankers
zullen ter plaatse worden gepositioneerd in het ter plaatse te storten beton. Hierna zullen de stalen
en/of betonnen kolommen over de ankers geplaatst worden en chemisch verankerd worden.
De laadkades worden op het maaiveld aangelegd, maar met inbegrip van de funderingssokkel zullen
deze ca. 0,80 m onder het maaiveld gaan. Ze hellen schuin af van ca. 8,40 m tot 8,18 m TAW. De
laadkades en omliggende verharding tussen magazijnen 70/71 en 80/81 vormen een oppervlakte van
ca. 6038 m². Er wordt een klinkerverharding voorzien waarbij een verstoring van ca. 40 cm zal
gebeuren.
Onder de verharding van de wegenis wordt een RWA-leiding voorzien. Onder het gebouw worden
rioleringen voorzien richting de Piratenstraat. Deze zullen ca. 0,8 m onder het maaiveld aangebracht
worden.
Daarnaast wordt de nieuwe inrit aan de Fritiof Nilsson Piratenstraat ook opgenomen in deze
bouwvergunning. Het gaat om een oppervlakte van ca. 180 m² die voor een verstoring van ca. 50 cm
zal zorgen.
De werfzone zal zich beperken tot de grondomtrek van de te bouwen magazijnen en een zone van
maximaal 15m rondom de toekomstige magazijnen. Hierbij zal maximaal de bouwvoor geroerd
worden.
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De definitieve plannen zijn momenteel nog niet uitgetekend maar zijn gelijk aan die van magazijn 60-61.
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Figuur 4: Inplantingsplan met aanduiding magazijn 70-71, wegenis en nieuwe toegangsweg. (Arcade 2016)

Figuur 5: Detail ontwerpplan magazijnen 60-61. Deze zijn gelijk aan die van magazijn 70-71. (D. Magé 13-05-2016)

2.1.4. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk kader werden de nodige gegevens opgezocht via de website van DOV
Vlaanderen2 en Geopunt Vlaanderen3. Bijkomend werden het reeds opgestelde sondeerraport4 en het
rapport van het infiltratieonderzoek5 doorgenomen.
Aangezien het projectgebied doorheen de tijd een lage densiteit kent aan bebouwing zal voor de
historische beschrijving voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen. Het gaat
hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, Poppkaart en kaart van Vandermaelen. Er werd
gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt Vlaanderen6, maar waar nodig werden
deze op een kleinere schaal opnieuw gegeorefereerd. De website van Cartesius werd eveneens
geraadpleegd op bijkomend cartografisch en iconografisch materiaal maar dit leverde geen relevante
informatie op7. Ook de luchtfoto’s werden bekeken maar enkel toegevoegd indien relevant. Bijkomend
werd het kadasterarchief geraadpleegd in functie van vroegere bebouwing. Dit leverde echter weinig
informatie op en zal enkel kort besproken worden. De Haven van Gent werd gecontacteerd in verband
met de ophoging van het terrein. Zij hebben nog enkele luchtfoto’s in hun bezit die aansloten bij de
reeds bekomen informatie en zullen dan ook niet weergegeven worden.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd8. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de buurt worden besproken. Relevante literatuur waarnaar
verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
4
Sondex 2016.
5
J. Van Orshoven en L. Janssens 2016.
6
http://www.geopunt.be/
7
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
8
http://cai.onroerenderfgoed.be/
3
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied is gelegen in Gent, ten noordoosten van de stadskern, op het industrieterrein tussen
Desteldonk (noorden) en Oostakker (zuiden). Ten westen ligt het Zeekanaal Gent-Terneuzen en de R4
(John Kennedylaan). Het projectgebied wordt in het westen begrensd door de Fritiof Nilsson
Piratenstraat, in het zuiden en oosten door een gracht en in het noorden door een aanliggend perceel.

Figuur 6: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van twee hoogteprofielen kan men het reliëf van het projectgebied schetsen. Hieruit blijkt
enerzijds dat het terrein geaccidenteerd is en varieert tussen 8,2 à 9,4 m TAW. Het is niet zo dat het
terrein afhelt, maar lokaal zijn duidelijk enkele depressies. De gracht ter hoogte van de perceelsgrens
kan ook aangeduid worden. Aangezien het terrein volgens mondelinge overlevering opgehoogd zou
zijn werd het noord-zuid profiel verder zuidwaarts getrokken tot aan Wittewalle. Hieruit blijkt
inderdaad dat het naastliggende terrein slechts op ca. 6,5 m TAW ligt waardoor deze stelling kan
bekrachtigd worden.

8

Figuur 7: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 8: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Ook het Digitaal Hoogtemodel toont aan dat de industriezone hoger gelegen is. De topografische kaart
uit 1978-1993 (plan 2) wijst op een terrein met depressies (poelen). De meer recentere versie van de
topografische kaart toont net als het Digitaal Hoogtemodel dat de industriezone hoger gelegen is met
een duidelijke taludrand.
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Figuur 9: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 10: Recente topografische kaart met aanduiding plangebied. (NGI 2016).
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Op 14 maart 2016 werden 33 sonderingen uitgevoerd door Sondex. Uit de resultaten van de
sonderingen konden de volgende vermoedelijke samenstellingen worden afgeleid:
- Tot 2 m onder het maaiveld vinden we matig dicht gepakt zand, vermoedelijk geroerd en/of
aangevuld.
- Van 2 m tot 4 m onder het maaiveld: slappe tot zeer slappe klei.
- Hieronder tot 9 m à 11 m diepte: matig dicht tot dicht gepakt zand.
- Vervolgens vinden we vaste zandhoudende leem of klei, of los gepakt klei- of leemhoudend
zand tot een diepte van ongeveer 13 m à 14 m onder het maaiveld.
- Van 13 m à 14 m diepte: dicht tot zeer dicht gepakt zand.
- Vanaf 19 m diepte tot het einde van de proeven: vaste klei (Formatie van Maldegem)9
Ook deze resultaten bevestigen de stelling dat het terrein opgehoogd werd. Contact met de Haven van
Gent10 bevestigt dat deze terreinen eind jaren ’60 opgespoten werden met zand op het ogenblik dat
het Sifferdok werd aangelegd. Op basis van bovenstaande gegevens kan men concluderen dat het
terrein minstens 2m werd opgehoogd.
Het projectgebied ligt in de zandstreek. Op de bodemkaart staat het onderzoeksgebied grotendeels
aangeduid als Sdb(k) bodem. De bouwvoor van deze gronden is ongeveer 30 cm dik en bruin of
grijsbruin. Het lemig zanddek is wisselend in dikte en de substraten zijn variërend en veel voorkomend
in de golvende landschappen. De roestverschijnselen beginnen tussen 40 en 60 cm. De bodems zijn
iets te nat in de winter en soms iets te droog in de zomer.
Textuurklasse

S

lemig zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

b

met structuur B horizont

Variante van de profielontwikkeling

(k)

A horizont met grijsbruine kleur

Ten noorden, oosten en zuiden zijn enkele uitstulpingen van Zdb bodems. Roestverschijnselen
beginnen tussen 40 en 60 cm. De waterhuishouding is matig goed.
Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

b

met structuur B horizont

In het westen bevinden zich twee stukjes met een Sdh bodem. Deze matig natte Postpodzol heeft een
bouwlaag (Ap) die goed humeus is, gehomogeniseerd en 30-50 cm dik. Ingevolge
oplossingsverschijnselen van de Podzol B, maar vooral door uitdelven en afvoeren van het verharde
benedendeel van de Podzol B is deze horizont op veel plaatsen bijna volledig verdwenen. De
roestverschijnselen, soms moeilijk waarneembaar in de Podzol B, beginnen normaal tussen 40 en 60
cm diepte. De waterhuishouding is gunstig in de zomer, maar de bodem is soms iets te nat in de winter.

9

Sondex 2016.
Mailverkeer met Filip Van Eeckhoute.
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Textuurklasse

S

lemig zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

h

met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont

Centraal bevindt zich een Sep bodem, een natte lemige zandbodem zonder profiel. Het
vertegenwoordigt een natte Regosol met algemeen een dikke humeuze laag, soms verveend, waarin
roestverschijnselen beginnen tussen 20 en 40 cm. De reductiehorizont begint rond 1 m. De overgang
van de Ap naar de Cg komt dikwijls overeen met een textuurvariatie of het voorkomen van het
substraat. De bodem is veel te nat in de winter en in de lente.
Textuurklasse

S

lemig zand

Drainageklasse

e

nat, sterk gleyig met reductiehorizont

Profielontwikkelingsgroep

p

zonder profielontwikkeling

Tot slot zijn er nog twee stukjes Zdh bodems. Deze bodem kenmerkt een matig nat Postpodzolgebied.
Het gaat om matig natte zandgronden met een sterk gehomogeniseerde bovengrond van meer dan 30
cm dik die donker bruingrijs van kleur is en een hoog humusgehalte kent. De hoogste grondwaterstand
reikt tot in het onderste deel van de B zodat roestverschijnselen in veel gevallen moeilijk of niet waar
te nemen zijn. Zij beginnen tussen 40 en 60 cm en worden naar beneden toe zeer duidelijk. Deze
bodems hebben een goede waterhuishouding in de zomer en zijn iets te nat in de winter.
Textuurklasse

Z

zand

Drainageklasse

d

matig nat, matig gleyig

Profielontwikkelingsgroep

h

met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont

Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Het gebied maakt deel uit van de Vlaamse Vallei, een glaciale erosievallei die zich waarschijnlijk tijdens
het Onder- en het Midden-Pleistoceen 20-30 m diep in het tertiaire substraat heeft uitgeschuurd. De
Vlaamse Vallei, die juist hier haar grootste breedte vertoont, vormde de verbinding tussen de rivieren
van het Scheldebekken en de toen droogliggende Noordzee.
Tijdens het Riss-Würm interglaciaal begon de opvulling van de Vlaamse Vallei zeewaarts met
estuariumsedimenten (assise van Oostende). In het Würmglaciaal werd ze landinwaarts gekolmateerd
met niveo-eolisch en (niveo-)fluviaal lemig-zandig materiaal, terwijl zich een vlechtende
rivierensysteem ontwikkelde. Vooral tijdens het Laatglaciaal, op het einde van de Würmijstijd,
ontwikkelden zich de huidige oppervlaktevormen. In de oudere-Dryasperiode vormden zich
langgerekte zandruggen door aanvoer van lokaal dekzand. In de daarop volgende Allerödperiode
ontwikkelde zich op de drogere delen een vegetatielaagje, terwijl in de depressies alluviale sedimenten
werden afgezet. In de jongere-Dryasperiode accentueerde het ruggen-depressiereliëf zich nog verder
door afzetting van lokaal dekzand op de reeds bestaande, nog zwakke ruggen.
Tijdens het Holoceen verstoven de droogste gedeelten van de ruggen en vormden zich landduinen
langs rivier- en beekvalleien, vooral tijdens het Boreaal. In het Atlanticum kolmateerden de valleien
met terrigeen materiaal, plaatselijk met veen en moeraskalk.
In dit gebied zijn dus slechts de pleistocene en holocene formaties van rechtstreeks belang voor de
bodemvorming aangezien het tertiaire substraat zich op meer dan 20 m diepte bevindt11.
Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Maldegem in het
noorden. Het gaat om het Lid van Ursel (MaUr) en bestaat uit grijsblauwe tot blauwe klei. Ten zuiden
ligt het Lid van Asse (MaAs). Deze bestaat uit groengrijze klei, is zandhoudend, sterk
glauconiethoudend en met plaatselijk grof glauconietzand. De zuidwestelijke hoek bestaat uit de
Formatie van Lede (Ld). Het gaat om lichtgrijs fijn zand, met soms kalksteenbanken, is kalkhoudend,
fossielhoudend, soms glauconiethoudend en kent een basisgrind.

Figuur 12: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

11

J. Ameryckx 1960: 11.
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Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3. Er bevinden zich
geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.

Figuur 13: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)

Figuur 14: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)
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De erosie op het onderzoeksgebied is volgens de erosiegevoeligheidskaart zeer laag tot
verwaarloosbaar.

Figuur 15: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Het terrein bestaat volgens de bodemgebruikskaart deels uit weiland, andere bebouwing en loofbos.
Tegenwoordig bestaat het grotendeels uit akkerland.

Figuur 16: Bodemgebruikskaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, toont een akker- en weideland. Ten zuidoosten lijkt nog een deel van de gracht van een site
met walgracht binnen het onderzoeksgebied te liggen. Het gaat om een middeleeuwse hoeve,
zogenaamd “Wittewalle”, en was waarschijnlijk een voormalige abdijhoeve. Het woonhuis en de
dienstgebouwen vormen een U-vorm12. Op basis van andere kaarten kan men echter vermoeden dat
de huidige afgeronde gracht samen valt met de vroegere omgrachting en dus niet binnen het
projectgebied ligt.

Figuur 17: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaandern s.d.)

De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont verschillende noord-zuid gerichte percelen die onbebouwd
zijn.

12

Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Hoeve Wittewalle.
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Figuur 18: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld weer als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 19: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een meer eenvoudige weergave. Het projectgebied is
duidelijk niet bebouwd. Hier lijkt in de zuidoostelijke hoek een deel van de gracht te liggen, maar zoals
eerder vermeld ligt dit vermoedelijk aan de foutenmarge van dit plan.

Figuur 20: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De mutatieschetsen voor dit perceel werden opgezocht, maar aangezien ze geen bijkomende
relevante informatie opleverden, zullen ze hier niet verder weergegeven worden. Het gaat telkens om
perceelswijzigingen en uit de schetsen blijkt dat het perceel onbebouwd bleef. In 2004 werd de Fritiof
Nilsson Piratenstraat aangelegd13.
Op basis van de kadastrale gegevens en luchtfoto’s kan men stellen dat eind jaren ’60 het terrein
eigendom was van Texaco Belgium nv. Samen met de zone ten westen en noorden van het
projectgebied werd deze “site III” genoemd. De raffinaderij en tankinrichtingen bevonden zich buiten
het projectgebied, maar op de luchtfoto’s kan men zien dat het terrein, omschreven als woeste grond,
niet onaangeroerd bleef. Over welke oppervlakte en tot welke diepte deze gronden geroerd werden
kon niet achterhaald worden. De hierop volgende luchtfoto’s tonen een terrein dat eerst meer bebost
was en later gebruikt werd als akker14.

13
14

KAG, 2004, mutatieschets nr. 502.
Deze werden niet opgenomen in deze studie aangezien ze geen meerwaarde vormen.
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Figuur 21: Luchtfoto uit 1968 met aanduiding plangebied. (Katoennatie)

Figuur 22: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER
In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied
-

Locatie 150784: In 2010 werd hier een vooronderzoek en opgraving uitgevoerd door GATE. Er
werden vier greppels en een paalkuil aangetroffen die vermoedelijk de begrenzing vormen van
laatmiddeleeuws erf. Daarnaast werden nog enkele postmiddeleeuwse en meer recente
sporen aangetroffen.

-

Locatie 150786: In 2010 werd door GATE een ijzertijdscherf aangetroffen.

-

Locatie 150787: Tijdens het onderzoek door GATE in 2010 werden hier low density
vuursteenclusters aangetroffen, met aanwijzingen voor een datering in het mesolithicum. Er
was een goed bewaarde podzol aanwezig. Bij verder onderzoek bleek het te gaan om 14 kleine
vuursteenconcentraties evenals een aantal finaalpaleolithische en neolithische artefacten.

-

Locatie 150269: In 2007 werd tijdens een opgraving een kleine verstoorde concentratie van
159 lithische artefacten aangetroffen uit het vroeg-mesolithicum. Er werden ook grachten en
ontginningskuilen uit de late middeleeuwen gevonden.

-

Locatie 159886: Tijdens een prospectie met ingreep in de bodem in 2012 door Antea Group
werden enkele grachten aangetroffen die als perceelsgrenzen werden gezien en
ontginningskuilen.

-

Locatie 208502: Tijdens een vooronderzoek in 2011 werden enkele grachten aangesneden die
te maken hebben met perceelsgrenzen.

-

Locatie 30037: Circulaire structuur bepaald door een perceelsbegrenzing met sporen van een
oude gracht die vermoedelijk in het westen onderbroken was. Deze interpretatie is gebaseerd
op luchtfotografie en vormen in het landschap. Het ontstaan van de site moet misschien in
verband gebracht worden met de middeleeuwse ontginningsbeweging.

-

Locatie 207376: In 2014 gebeurde een archeologisch vooronderzoek door All-Archeo. Hierbij
werden greppels en paalkuilen uit diverse periodes aangesneden (Romeinse tijd,
middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd). Er konden echter geen structuren aangeduid
worden.

-

Locatie 156976: Het vooronderzoek in 2011 door GATE leverde een 4-tal middeleeuwse
grachten, een kleine kuil uit de middeleeuwen en enkele niet nader te dateren kuil en greppels
op.

-

Locatie 160716: Hier werd tijdens een vooronderzoek een laatmiddeleeuwse gracht en een
kuil uit de nieuwste tijd aangetroffen.

-

Locatie 151091: Het Maegher Goet is een hoeve die op basis van de opgraving tot de 11de eeuw
zou teruggaan.

-

Locatie 31233: Deze hoeve zou teruggaan tot de 14de eeuw en werd in 1708 omgebouwd tot
hof van plaisance.

20

-

Locatie 31237: Tijdens een veldprospectie
(post)middeleeuws aardewerk aangetroffen.

werd

een

gevleugelde

pijlpunt

en

Figuur 23: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2014)

2.2.4. DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
Op basis van de onderzochte gegevens kan men vermoeden dat het gebied vanaf de middeleeuwen
voornamelijk als landbouwgrond werd gebruikt. Dit kan gesteld worden op basis van de cartografische
gegevens en archeologisch onderzoek in de buurt waarbij voornamelijk perceelsgrenzen werden
aangesneden. Ten zuidoosten bevindt zich evenwel een site met walgracht, maar vermoedelijk strekte
de bewoning zich eerder naar de dorpskern van Oostakker uit en niet zozeer naar noordelijke richting.
Vanaf het einde van de jaren ’60 werd de omgeving ingericht als industriezone. De gebouwen zelf
werden vooral ten westen en noorden van het projectgebied opgericht en niet op het terrein zelf. De
vroegste luchtfoto’s (1968-1971) tonen echter aan dat er wel enige activiteit op het terrein was. Over
welke oppervlakte en tot welke diepte mogelijke verstoringen gaan is niet gekend.
Op basis van het Digitaal Hoogtemodel, de profiellijn, de uitgevoerde sonderingen en contact met de
Haven van Gent kan men besluiten dat het terrein opgespoten werd. Het gaat om een ophoging van
ca. 2m. Dergelijke ophogingen zorgen vaak voor een goed bewaarde archeologische ondergrond
aangezien recentere bodemingrepen deze vaak niet raken. Ook hier kan dit mogelijk het geval zijn.
Bovendien wijst de bodemkaart op de aanwezigheid van postpodzols en Sdb en Zdb bodems, waardoor
de kans op archeologische vondsten reëel is. Zeker naar steentijdvondsten toe kan dit voor een goede
bewaringstoestand zorgen. In de buurt werden reeds verschillende lithisiche artefacten aangetroffen,
waaronder zelfs clusters.
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2.2.5. SYNTHESE
Deze synthese geeft de verhouding aan van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn
landschappelijke en culturele kader.
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?
Zie 2.2.4.
De gegevens geven aan dat er een potentieel is naar archeologie toe. Gezien de bodemopbouw
is de kans op steentijd reëel. Andere periodes zijn ook niet uit te sluiten, maar vermoedelijk
gaat het dan eerder om restanten van landbouwindeling en -ontginning (grachten,
ontginningskuilen) die archeologisch gezien niet zo waardevol zijn.

-

Wat is de impact van de geplande werken?
Een groot deel van het terrein blijft momenteel onaangeroerd. Ter hoogte van de nieuwe
magazijnen zal de bodemingreep zeer beperkt zijn. Enkel ter hoogte van de contouren, waar
een paalfundering komt van 5 à 6 m diep, en ter hoogte van de loskades waar rekening
gehouden moet worden met een ingreep van 80 cm onder het maaiveld, zal de ondergrond
verstoord worden. Ter hoogte van de magazijnen zelf, de omliggende verharding en werfzone
zal enkel de bouwvoor geroerd worden, dit met uitzondering van de aanleg van nutsleidingen.
De verstoringen gaan hierbij echter niet dieper dan de aanwezige ophoging waardoor de
eventueel aanwezige archeologische resten niet verstoord worden en in situ bewaard kunnen
blijven.

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?
Aangezien het terrein opgehoogd werd kan het niet goed vergeleken worden met
archeologisch onderzoek uit de buurt naar het aanwezige bodemarchief toe. De ophoging
heeft vermoedelijk voor een betere bewaring gezorgd.

2.2.6. POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING EN AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig
is of niet. De verzamelde gegevens geven echter aan dat er een potentieel is naar archeologie toe.
Gezien de bodemopbouw is de kans op steentijd reëel. Andere periodes zijn ook niet uit te sluiten,
maar vermoedelijk gaat het dan eerder om restanten van landbouwindeling en -ontginning (grachten,
ontginningskuilen) die archeologisch gezien niet zo waardevol zijn. De toekomstige bodemingreep zal
enkel ter hoogte van de palen dieper gaan dan de ophoging. Dit zorgt voor lokale, beperkte
verstoringen die gezien hun uitvoering archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere
ingrepen zoals de aanleg van de magazijnen zelf, de laadkades en wegenis gaan niet dieper dan de
gekende ophoging. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord
worden. Er dient dan ook geen bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.

2.3. SAMENVATTING GESPECIALISEERD PUBLIEK
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de nieuwe en nieuwste tijd als
landbouwgrond werd gebruikt en hier geen bebouwing was. In de 20ste eeuw werd het terrein 2m
opgehoogd en ontstond rondom een industriezone. Het projectgebied zelf werd niet bebouwd, maar
lijkt op basis van luchtfoto’s wel deels verstoord te zijn. De toekomstige bodemingreep zal enkel ter
hoogte van de palen dieper gaan dan de ophoging. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die
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gezien hun uitvoering archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen zoals de
aanleg van de magazijnen zelf, de laadkades en wegenis gaan niet dieper dan de gekende ophoging.
Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Er dient dan
ook geen bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.

2.4. SAMENVATTING NIET-GESPECIALISEERD PUBLIEK
Het bureauonderzoek toont aan dat het projectgebied in de nieuwe en nieuwste tijd als
landbouwgrond werd gebruikt en hier geen bebouwing was. In de 20ste eeuw werd het terrein 2m
opgehoogd en ontstond rondom een industriezone. Het projectgebied zelf werd niet bebouwd, maar
lijkt op basis van luchtfoto’s wel deels verstoord te zijn. De toekomstige bodemingreep zal enkel ter
hoogte van de palen dieper gaan dan de ophoging. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die
gezien hun uitvoering archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen zoals de
aanleg van de magazijnen zelf, de laadkades en wegenis gaan niet dieper dan de gekende ophoging.
Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden. Er dient dan
ook geen bijkomend archeologisch onderzoek te gebeuren.
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