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2 INLEIDING
Op 16 februari 2018 werd Hembyse Archeologie de opdracht verleend om het
archeologisch kennispotentieel van een gebied ter hoogte van Nieuwland 54 in Gent
te onderzoeken, dit conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Dit
dient te gebeuren in de vorm van een archeologienota.
De archeologienota bestaat in zijn geheel uit drie delen:
1.

Privacyfiche (niet publiek beschikbaar)

2.

Het Verslag van Resultaten

3.

Het Programma van Maatregelen

Voorliggend document is het tweede onderdeel, namelijk het Verslag van
Resultaten. Hierin wordt het kennispotentieel van de site onderzocht, dit door
middel van drie elementen:
1.

De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied

2.

De gekende en publiek beschikbare data

3.

De kennis en ervaring van de erkend archeoloog

4.

De kennis en ervaring van de regiospecialisten

De huidige fysieke staat van het onderzoeksgebied bepaalt het archeologisch
traject: de grootte van het onderzoeksgebied, de juridische situering en het huidige
landgebruik bepalen of de archeologienota in een regulier traject, dan wel in een
uitgesteld traject dient te worden opgemaakt.
In

onderstaande

hoofdstukken

zal

de

huidige

fysieke

staat

van

het

onderzoeksgebied worden onderzocht, waarbij uit het beschrijvend gedeelte zal
blijken welk traject (regulier of uitgesteld) de archeologienota zal moeten volgen. In
het

onderdeel

assessment

zal

middels

de

bodemkundige

en

historisch/archeologische data worden onderzocht wat het kennispotentieel van de
site is, zodoende op een correcte manier kan worden besloten wat de te nemen
maatregelen zijn, teneinde het archeologisch kennisvermeerderingspotentieel van
de site te kennen en dit kennispotentieel niet verloren te laten gaan.
Hierbij moet worden benadrukt dat de kennis van het verleden een maatschappelijk
waardevol goed is: het erfgoed staat ten dienste van de hele maatschappij, waarbij
de initiatiefnemer conform de vigerende wetgeving zijn verantwoordelijkheid ten
opzichte van dit erfgoed en de maatschappij als een goede huisvader opneemt en
de nodige stappen onderneemt om het mogelijk aanwezige erfgoed binnen het
onderzoeksgebied te kennen en voor vernieling te vrijwaren.
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3 BESCHRIJVEND GEDEELTE
3.1

Gewestplan

Het onderzoeksgebied waarvoor een archeologienota dient te worden opgemaakt
bevindt zich in het Vlaamse Gewest, Gemeente Gent, ter hoogte van Nieuwland 54,
op de hoek met de Bomastraat.
Het

onderzoeksgebied

bevindt

zich

volgens

het

Gewestplan

binnen

een

woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde (code 0101).
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Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het Gewestplan.

Het Gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat van kracht is op die
plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan. De meest recente
gewestplannen dateren van het jaar 2000. Hierna zijn de bestemmingen van het
gewestplan op vele plaatsen gewijzigd door de opmaak van “ruimtelijke
uitvoeringsplannen” (RUP), maar dat geldt niet voor het huidige onderzoeksgebied.
Voor Gent werd eind 2005 wel een dergelijk RUP opgesteld, met name de
“Afbakening van het grootstedelijk gebied Gent”, maar dit behelsde geen
bestemmingswijziging voor het hier besproken projectgebied. Bijgevolg blijft het
projectgebied bestemd voor wonen, hoewel de wijziging van de bestaande
toestand onderworpen is aan bijzondere voorwaarden.
Om aan deze bestemming te voldoen wenst de initiatiefnemer een residentieel
complex te bouwen met achterliggende park- en groenzone. Hiervoor is een
omgevingsvergunning vereist en in volgende hoofdstukken zal worden onderzocht
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waarom een archeologienota noodzakelijk is en -op basis van de huidige fysieke
situatie van het gebied- of dit in een regulier dan wel in een uitgesteld traject kan
gebeuren.

3.2

Beschrijving geplande werken en juridisch kader

Voor de geplande werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist. Het
projectgebied bevindt zich binnen een vastgestelde archeologische zone; de
perceelsoppervlakte bedraagt meer dan 300m² en de geplande werkzaamheden
behelzen

een

bodemingreep

van

meer

dan

100m².

Het

betreft

een

privaatrechtelijke aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw
van een residentieel complex.
Dit noopt tot de opmaak van een archeologienota, die deel uitmaakt van de
omgevingsvergunning.
De geplande werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied omvatten:
-

Het opbreken van de bestaande verharding

-

Afbraak van de bestaande bebouwing

-

Het aanleggen van funderingen, rioleringen en nutsleidingen

-

Het bouwen van een residentieel complex

-

De aanleg van een ondergrondse parking

-

De aanleg van een parkzone met een openbaar karakter

-

Aanleg van een binnengebied met semi-privé karakter (moestuinen,
speelruimte)
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Figuur 2. Inplantingsplannen van de geplande toestand op het gelijkvloers (boven)
en van de ondergrondse parking (onder (©opdrachtgever).

In eerste instantie moeten de aanwezige structuren en verharding op het terrein (cf.
infra) verwijderd worden. Dit kan pas na het bekomen van de omgevingsvergunning,
waardoor de initiatiefnemer genoodzaakt is de archeologienota in uitgesteld traject
uit te voeren. Voor gedetailleerde plannen wordt verwezen naar de bijlage.
Daarna worden de nodige grond- en infrastructuurwerken uitgevoerd. Voor de bouw
van deze nieuwe infrastructuur zijn de geplande ingrepen van die aard dat er kan
worden verondersteld dat het eventueel aanwezige bodemarchief volledig zal
worden verstoord. Alle funderingen dienen immers te worden aangelegd tot op
vorstvrije diepte en voldoende draagkrachtige grond. De stabiliteitsstudie is nog niet
uitgevoerd, deze zal uitwijzen op welke manier de funderingen dienen aangelegd,
maar men kan een volledige verstoring van het bodemarchief verwachten.

3.3

Bodemgebruiksbestand- landgebruik

Zoals eerder vermeld maakt het opbreken van de bestaande verharding op het
terrein en de afbraak van de aanwezige gebouwen deel uit van de werken die
binnen het onderzoeksgebied zijn gepland. De huidige fysieke situatie van het
onderzoeksgebied dient te worden onderzocht om het archeologietraject correct te
bepalen.
Met andere woorden: welke impact heeft het huidige bodemgebruik op het
archeologietraject ?
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Hiervoor kunnen zowel het Bodemgebruiksbestand als de Bodembedekkingskaart
worden aangewend. Deze kaarten geven een eerste indruk van het landgebruik,
waaruit de eerste stappen in het archeologietraject kunnen worden bepaald.
De kaarten geven tevens een eerste indruk van bodemingrepen die mogelijk reeds
binnen het onderzoeksgebied hebben plaatsgevonden.

9

Figuur 3. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het landgebruik
van de regio.

Het volledige onderzoeksgebied staat ingekleurd als “kernstadbebouwing”, wat
neerkomt op gebieden die voornamelijk bezet zijn door structuren en het
transportnetwerk. Gebouwen, wegen en artificiële verharde oppervlakten die meer
dan 80% van de totale oppervlakte uitmaken (minstens 80% is verhard). Dit gebruik
komt terug op de bodembedekkingskaart voor Vlaanderen.

3.4

Bodembedekking

Op de bodembedekkingskaart is de 21e-eeuwse situatie grafisch weergegeven,
weliswaar op een meer gedetailleerde en bijgevolg meer accurate manier.
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Figuur 4. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het
bodembedekkingsbestand van de regio.

Het projectgebied staat grotendeels enerzijds ingekleurd als “gebouwen” en
anderzijds als “overig afgedekt”, wat neerkomt op afgedekte oppervlakken die geen
autoweg of gebouw zijn, zoals bijvoorbeeld een parking.
Dit komt overeen met de situatie die tijdens het plaatsbezoek op 22 februari 2018.
De gebouwen op de hoek van Nieuwland en de Bomastraat worden in gebruik
genomen als opslagloods; deze in het noordwesten van het projectgebied kennen
een functie als koelruimtes en zijn volledig onderkelderd (cf. infra). Deze delen van
het bestaande complex worden tot op heden nog gebruikt. Het tussenliggende
gedeelte is volledig verhard.
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Figuur 5. Zicht op de opslagloods, het verharde gedeelte en de koelruimtes
(©Hembyse).

Het smalle gebouw aan de Bomastraat, in het zuidoosten van het projectgebied,
kende een voormalig gebruik als garage. De gebouwen in het noordoosten van het
projectgebied staan heden leeg, maar kenden een voormalig gebruik als
bedrijfshal. Deze hal, die in slechte staat is, is eveneens volledig onderkelderd en
wordt geplaagd door wateroverlast.
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Figuur 6. Zicht op de garage aan de Bomastraat, en het gelijkvloers en de
kelderverdieping van de bedrijfshal (©Hembyse).

Op het achterplan van het projectgebied worden enkele zones gekarteerd als
“Gras, struiken”, wat verwijst naar zones met groen, lager dan 3 meter, die niet
overeenkomen met landbouwgebruikspercelen, wegbaan of watergang-entiteiten
(zoals opgenomen in het GRB).
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Figuur 7. Zicht op de bodembedekking op het achterplan (©Hembyse).

Op basis van het gekende landgebruik en de bodembedekking kan worden
besloten dat het vooronderzoek met ingreep in de bodem, zo dit noodzakelijk zou
blijken voor de inschatting van het archeologisch kennispotentieel van de site, in
een uitgesteld traject dient te gebeuren. Nu het archeologietraject gekend is, kan
de onderzoeksopdracht worden afgebakend.
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3.5

Onderzoeksopdracht

De onderzoeksopdracht bestaat, op basis van de voorliggende gegevens, uit een
archeologienota met uitgesteld traject. Hiervoor moet dus een bureaustudie
worden uitgevoerd om te bepalen wat het archeologisch kennispotentieel van de
site is, hoe dit eventueel moet worden vastgesteld en wat de te nemen maatregelen
zijn, zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten.
Concreet wordt getracht vast te stellen of een archeologische site binnen het
projectgebied aanwezig is en wat de karakteristieken en de bewaringstoestand
hiervan zijn. Tevens wordt de impact van de toekomstige werken op de ondergrond
en het eventueel archeologische erfgoed vastgesteld.
De resultaten van dit onderzoek laten dan toe een gemotiveerd advies te
formuleren met betrekking tot de vervolgstrategie en de methodiek hiervan. De
bureaustudie kan worden gedistilleerd tot onderstaande basisonderzoeksvragen:
-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?

-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?

-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?

-

15

Is vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke is de te volgen strategie?

Randvoorwaarden:
Het onderzoeksgebied is grotendeels verhard en bebouwd, waardoor het in deze
fase van het onderzoek niet mogelijk is om terreinwerk uit te voeren i.e. het
onderzoek dient in een uitgesteld traject te worden uitgevoerd.
Het uitgesteld archeologietraject neemt de vorm aan van een vooronderzoek
zonder ingreep in de bodem. Het omvat volgende onderdelen:
1.

De opmaak van een Verslag van Resultaten aan de hand van een
bureaustudie

2.

De opmaak van een Programma van Maatregelen met de -indien
noodzakelijk- te volgen vervolgstrategie (vooronderzoek met ingreep in de
bodem)

Hierbij dient echter volgende opmerking gemaakt te worden: zolang er geen
uitsluitsel

gegeven

kan

worden

aangaande

de

aan-

of

afwezigheid

van

archeologische sporen binnen het projectgebied, dient het volledige projectgebied
als een archeologische site beschouwd te worden. Concreet betekent dit dat er
geen bodemingrepen mogen plaatsvinden teneinde het eventueel aanwezige
archeologisch bodemarchief niet te vernietigen.
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3.6

Werkwijze

Om de huidige onderzoeksopdracht te volbrengen en een correcte inschatting te
maken van het eventueel aanwezige archeologisch erfgoed en kennispotentieel
binnen het projectgebied, worden bestaande en publiek beschikbare bronnen
geselecteerd,

geraadpleegd

en

geïnterpreteerd.

Dit

leidt

tot

de

voorwaardelijkheidsverklaring dat het onderzoek niet exhaustief is en een specifiek
doel voor ogen houdt .Daarvoor worden zowel historisch kaart- en fotomateriaal,
als archeologische en geologische bronnen geselecteerd, geraadpleegd en
geïnterpreteerd. Er is tevens advies gevraagd van een derde, onafhankelijke partij,
namelijk Gunter Stoops van de Dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent, in
verband met recent archeologisch onderzoek in de buurt van het projectgebied
enerzijds en de dikte van de eventueel aanwezige ophogingspakketten anderzijds.
Tevens werd de Heemkundige Kring van Wachtebeke geraadpleegd aangaande de
geschiedenis van het Stekenevaardeken (cf. infra), waarvoor dank aan Eddy Van
Acker.
Hieraan gekoppeld werd op 22 februari 2018 een terreininspectie uitgevoerd, met
het oog op het waarnemen van relevante archeologische en landschappelijke
indicatoren. Op 16 maart 2018 werd getracht om in de onverharde delen van het
terrein

controleboringen

te

plaatsen.

Omwille

van

de

aanwezigheid

van

puinpakketten op geringe diepte was het plaatsen van manuele boringen niet
mogelijk (cf. infra).
Aangezien

de

opmaak

van

de

archeologienota

kadert

in

het

Onroerenderfgoeddecreet, is de bureaustudie voor de archeologienota met
uitgesteld traject opgemaakt conform de vigerende “Code Van Goede Praktijk voor

de

uitvoering

van

en

rapportering

over

archeologisch

vooronderzoek

archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren”, versie 2.0.

en
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4 VASTSTELLING (“ASSESSMENT”)
4.1
4.1.1

Landschappelijke ligging van het onderzochte gebied
Traditionele landschappenkaart

Het onderzoeksgebied bevindt zich in het snel veranderende Gent, een stad met
doorwrocht verleden en een meanderend heden. Het onderzoeksgebied maakt
deel uit van een stedelijk weefsel dat met zijn herkenbare skyline een landschap op
zich heeft gevormd. Gent heeft zich aldus in een traditioneel landschap genesteld.
Deze

grotere

regionale

landschapsgehelen

zijn

in

de

traditionele

landschappenkaart vervat .
1

Gent bevindt zich binnen een stedelijk gebied met een historische eigenheid (zie
§Historische beschrijving). De omliggende regio bevindt zich enerzijds binnen de
zandstreek van de Vlaamse Vallei en anderzijds binnen de Vlaamse Zandleem- en
Leemstreek. Enkele kleinere gebieden, ten zuiden en ten westen enerzijds en ten
oosten anderzijds, behoren respectievelijk tot het Scheldebekken zonder getijden
en het Scheldegebied met getijden en verwijzen nog naar de oorspronkelijke
hydrografische situatie van de Gentse binnenstad.
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Figuur 8. Situering van het projectgebied op de traditionele landschappenkaart.

Antrop M., 2002. Traditionele landschappen van het Vlaamse Gewest, Versie 6.1, opgemaakt
door de Vakgroep Geografie van de UGent.
1

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

De stad en het traditionele landschap zijn het resultaat van een hydrografische en
geologische situatie, waarop de mens doorheen het verleden een onweerlegbare
impact heeft gehad. In de volgende hoofdstukken zal worden onderzocht in welke
geologische en bodemkundige situatie het onderzoeksgebied zich bevindt en welke
sporen de mens hierin heeft achtergelaten.
4.1.2

Fysisch-geografische gegevens

4.1.2.1

Topografie

De traditionele landschappenkaart plaatst het onderzoeksgebied in een stedelijk
gebied, waarbij reeds in deze fase van het onderzoek kan worden gesteld dat de
landschappelijke ligging en de geschiedenis van de stad onlosmakelijk met elkaar
zijn verbonden.
Het credo gaat als volgt: de stad Gent is ontstaan rondom de samenvloeiing van
de Leie en de Schelde. Dit is niet alleen de openingszin van vele stadgidsen, maar
dit laat zich wel degelijk in het kaartenmateriaal vertalen. De valleien van Leie en
Schelde worden afgewisseld met hoger gelegen zandige opduikingen, die zelden
hoger dan 15 meter boven de zeespiegel reiken, met de Blandijnberg, een
getuigenheuvel van 29,10 meter hoogte als uitzondering. Deze laatste is gelegen
op de plek waar beide rivieren het dichtst bij elkaar komen voor ze samenvloeien.2
De Blandijnberg is een langwerpige heuvel die als een restant van een oude tertiaire
of pleistocene schiervlakte beschouwd moet worden.
In de top van de heuvel is de klei van Asse aanwezig (cf. infra), terwijl in de flanken
drie zandsteenbanken van het Lediaan als verstevigende elementen fungeren. Aan
de basis wordt deze heuvel aan de oost- en westzijde ingesloten door de meanders
van de Leie en de Schelde. De dalbodem ten noorden van de Blandijnberg heeft
sinds het ontstaan van de stad echter veel wijzingen ondergaan. Dit gebied werd
immers, veel meer dan nu het geval is, gekenmerkt door een groot aantal
vertakkingen van waterlopen, waardoor de lage stad in feite een amalgaam werd
van onregelmatig gevormde eilandjes. Deze vertakkingen werden nog aangevuld
met grachten (cf. §Hydrografische situering). In de dalbodem is wel een aantal
hoger gelegen zandheuvels bewaard gebleven, waarvan de belangrijkste begint
aan de Kouter en via de Kalandeberg loopt naar de Zandberg. Van daaruit strekt ze
zich verder uit over de Hoogpoort om vervolgens neer te dalen naar de Leieoevers.3
Het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II geeft het verschil tussen enerzijds de
laagvlaktes van de Schelde en de Leie en anderzijds de zandige opduikingen
duidelijk weer. Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. De Blandijnberg, met zijn top van 29m

Charles L. & Laleman M.C., 2006. Het Gent boek, Waanders Uitgevers, Zwolle.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Historische stadskern van Gent [online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021 (geraadpleegd op 6 maart
2018).
2
3
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TAW, is het meest herkenbare punt, gelegen ten zuiden van het projectgebied. Een
tweede herkenbare opduiking is deze van de Zandberg, ten noorden van de
Blandijnberg.
Op het Digitaal Terreinmodel met resolutie van een TAW-waarde (Tweede
Algemene Waterpassing) is het duidelijk dat het onderzoeksgebied zich bevindt in
het lager gelegen moerassig gebied in het noordoosten van de stad, dat doorkruist
werd door talrijke grachten en als inundatiegebied een uitstekende bijkomende
verdediging van de stad vormde. In meer vredige tijden konden deze moerassige
hooilanden gebruikt worden als bleekvelden (Meerhem, Ham, Vogelenzang).4
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Figuur 9. Situering van het projectgebied op het DTM II.

Hoewel heden een groot aantal van deze grachten, zoals de Tichelrei en het
Meerhemvaardeken, gedempt zijn (cf. infra), is duidelijk dat het projectgebied zich
nog steeds op een lager gelegen gebied bevindt, met een gemiddelde hoogte van
7,2 meter ten opzichte van de TAW. Het hoogteprofiel van het projectgebied geeft
een vrij geaccidenteerd beeld weer, wat verklaard kan worden door de
bouwgeschiedenis van de site (cf. infra).

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gent zestiende-eeuwse stadsuitbreiding [online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/122210 (geraadpleegd op 8 maart
2018).
4
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Figuur 10. Situering van het projectgebied op het DTM II en grafische weergave
van het hoogteprofiel.

Uit de topografische gegevens kan dus worden besloten dat het onderzoeksgebied
zich bevindt binnen een van oorsprong lager gelegen moerassig gebied. Deze
situering

ziet

zich

bevestigd

in

de

hydrografische

situering

van

het

onderzoeksgebied.

4.1.2.1

Hydrografische situering

Een confrontatie tussen de gekarteerde van nature overstroombare gebieden en
de hydrografische atlas, toont duidelijk aan dat het onderzoeksgebied zich bevindt
in een van nature overstroombaar gebied, als onderdeel van een waterloop. Dit
hoeft uiteraard niet te verwonderen wanneer gekeken wordt naar de oorspronkelijke
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hydrografische situering van de stad, die gelegen is aan de samenvloeiing van de
Schelde en de Leie. De alluviale vlakte van beide rivieren werd gekenmerkt door
een klein aantal hoger gelegen zandige opstuwingen (waarboven de Blandijnberg
als getuigenheuvel duidelijk uitsteekt, cf. infra) waarop de stad ontstaan is enerzijds
en een heuse wirwar aan kleinere rivieren en beekjes die het lage en waterrijke
landschap van zandig Vlaanderen bepalen. De Schelde en de Leie zijn immers, met
hun vele vertakkingen, kronkelende vlaktestromen met een klein, regelmatig verval
en een breed inundatiegebied. Jarenlange kanalisatie en waterbeheersingswerken,
met het oog op stadsuitbreiding en economische doelstellingen, maar evenzeer
omwille van gezondheidsredenen, hebben geleid tot de hedendaagse situatie
waarbij het waternetwerk binnen de stad in grote mate onder controle is gebracht.
Daarbij is in eerste instantie de Leiebocht ten zuiden van het projectgebied nog
duidelijk

aanwezig

in

het

stadsbeeld.

Ten

noordwesten

bevindt

zich

het

Verbindingskanaal, dat de Brugse Vaart en de Coupure verbindt met de Voorhaven
en het Kanaal Gent-Terneuzen. Het kanaal werd gegraven in 1863 in het toen nog
landelijke gebied van de Wondelgemse Meersen en zorgde voor een ontwikkeling
van de omliggende gebieden waar zich verschillende fabrieken vestigden,
waarrond op zich op hun beurt arbeiderswijken ontwikkelden. Ten oosten van het
projectgebied bevindt zich het Handelsdok, dat gegraven werd in 1823 zodat Gent
-via de Westerschelde- opnieuw over een toegang tot de zee zou beschikken.
21

Figuur 11. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Vlaamse
Hydrografische Atlas waarin de reële waterlopen van bron tot monding zijn
opgenomen.
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Deze waterbeheersingswerken zijn van die aard dat het reconstrueren van de
vroegere hydrografie een moeilijke, nog niet afgewerkte aangelegenheid blijft die
voortdurend onderhevig is aan nieuwe inzichten. Een hydrografisch plan uit 1862
visualiseert het complexe waterwegennet en de wetenschappelijke inzichten op dat
ogenblik en biedt min of meer een zicht op het voormalige moerassige gebied
tussen de tweede en de derde stadsomwalling waarbinnen het projectgebied zich
bevindt.
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Figuur 12. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van het hydrografisch
plan uit 1862.5

Vele van deze waterlopen werden gedempt of overwelfd; enerzijds omdat ze de
scheepvaart niet meer van dienst konden zijn en anderzijds omdat er nood was aan
woonuitbreidingsgebied. De uitbouw van sanitaire netwerken in de stad maakte het
oppervlaktewater nog meer overbodig (hoewel deze lange tijd enkel toegankelijk
waren voor de meer gegoede burgers alleen). In de loop van de tweede helft van
de 19e

eeuw volgden uitgebreide rioleringswerken

die enerzijds moesten

verhinderen dat de bevolking rechtstreeks in contact kwam met afvalwater en
anderzijds dat het drinkwater niet bezoedeld werd door allerhande afval. In dit kader
werd de Meerhemwijk, ten oosten van het projectgebied, gesaneerd waarbij onder
andere het Meerhemvaardeken en de Tichelrei werden gedempt. Deze sanering
vond plaats tussen 1902 en 1908 tussen het Berouw, de Geuzenberg en het

Capiteyn A., Charles L. & Laleman M.C., 2007. Historische Atlas van Gent: een visie op
verleden en toekomst, Gent.
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Meerhemkanaal.6 Mogelijk werd het Stekenevaardeken, dat zich aan de oostzijde
van het projectgebied bevindt ook in deze periode gedempt.
Het Stekenevaardeken7, ook wel het Stekens Vaardeken genoemd, betreft in feite
een oude Leie-arm die zijn aanvang neemt in het zogeheten Grundel- of Rendelgat
aan de Nieuwe Leie, tussen de huidige Minnemeersbrug en het Nieuwland. Deze
toponiemen zouden “duiker of scheur” betekenen en verwijzen dus mogelijks naar
een afscheuring of vertakking van de Leie. Ter hoogte van dit Rendelgat zou een
sluis gelegen hebben die reeds in 1405 diende om de huidevetters van het
Nieuwland toe te laten water uit de Leie te trekken. Vanuit dit Grundelgat liep het
Stekenevaardeken recht naar het noorden, bijna evenwijdig met het Nieuwland. Ten
noorden van de Doornzelestraat, ter hoogte van het huidige ACEC-complex8,
maakt het vervolgens een wijde zwaai naar het Handelsdok. Van hieruit loopt het
verder in noordelijke richting om uiteindelijk uit te komen in de Moervaart, alwaar
de verbinding naar Stekene en tot in Hulst wordt gemaakt. De doorsteek tussen
Stekene en Hulst werd aangelegd in 1315, waardoor vermoed wordt dat het traject
tussen Gent en Stekene reeds langer bestond. In ieder geval was de Stekene Vaart
in lang vervlogen tijden een bevaarbare waterloop waaraan de Schepenen van Gent
veel belang hechtten aangezien zij herhaaldelijk bevel gaven tot herdelving van
deze vaart. Dit kan mogelijks verklaard worden door het feit dat de doorsteek naar
Hulst zorgde voor een verbinding met de Westerschelde en aldus met de Noordzee,
wat het economisch belang van deze vaart aantoont. Daarenboven vertoont de
ligging,

bloeiperiode

overeenkomsten

en

verval

van

de

met de Baudelo-abdij,

Stekene
waarbij

Vaart

enkele

duidelijke

het Stekenevaardeken

de

rechtstreekse verbinding zou zijn tussen de Cisterciënzerabdij van Baudelo te
Sinaai-Waas enerzijds en de refuge die deze witte monniken sinds 1259 te Gent
aan de Leie bezaten. Dit verklaart mogelijks ook waarom het startpunt van het
Stekenevaardeken bijna rechtover de gewezen Baudelo-abdij gelegen is.
Heden zijn de waterlopen dus onder controle gebracht, maar in het verleden (i.e.
zonder gecontroleerde waterhuishouding) zal de rivier een zeer grote invloed op het
landschap en op de mens hebben uitgeoefend, wat zich uit in het feit dat deze
moerassige gronden lange tijd in gebruik bleven als blekerijweides en pas in de late
middeleeuwen (en later) in volle ontwikkeling kwamen.
Om in te schatten wat de kans op het aantreffen van archeologische sporen en
structuren is, moet in deze situatie ook de erosie van het gebied onderzocht

De Clercq L., 2005, Een Gentse waterzooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven
van de waterlopen in Gent (1866-1914). Casus: het dempen van de Rietgracht, in:
Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde LIX, Gent.
7 Janssens S. Het Stekene Vaardeken, het vergeten vaardeken !, in: Ghendtsche Tydinghen
16, 1987, nr. 3, p. 163-171.
8 In het huidige bestemmingsplan van het RUP ACEC wordt trouwens voorzien in een
heropwaardering van het Stekenevaardeken waarbij gepoogd zal worden het
Stekenevaardeken terug open te maken en vervolgens te integreren in de publieke ruimte en
in de voorziene groenzone.
6
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worden, omdat dit in sterke mate de bewaring van archeologische relicten kan
beïnvloeden.

4.1.2.2

Erosiegevoeligheid

De mate waarin een gebied erodeert kan gevolgen hebben voor de archeologische
waarde van het gebied: wanneer een site zich in een sterk tot zeer sterk
erosiegevoelig gebied bevindt, is algemeen gesteld de kans op bewaring kleiner, of
is de kans op het beschadigen van dit archeologisch erfgoed groter. Anderzijds
kunnen archeologische lagen door geërodeerde pakketten worden afgedekt,
waarbij de kans op een goede bewaring over het algemeen verbetert (of beter wordt
geacht). Om de erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in te schatten
kunnen zowel de Erosiegevoeligheidskaart voor Vlaanderen als de Potentiële
bodemerosiekaart per perceel worden onderzocht.
De Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten geeft voor elke
gemeente in Vlaanderen de gemiddelde gevoeligheid voor bodemerosie weer (de
dato 2006). De kaart geeft dus op niveau van Vlaanderen een eerste indicatie van
de locatie van erosiegevoelige gebieden. De kaart is een afgeleide van de
Potentiële

bodemerosiekaart

per

perceel

(de

dato

2006).

Op

de

Erosiegevoeligheidskaart voor de Vlaamse Gemeenten staat het gebied ingekleurd
als “Zeer weinig erosiegevoelig”. Het onderzoeksgebied is niet fundamenteel
veranderd sinds 2006, dus de kaart is nog steeds van toepassing.
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Figuur 13. Erosiegevoeligheid van het onderzoeksgebied in twee kaarten.

Op de potentiële bodemerosiekaart per perceel, die een meer gedetailleerd beeld
geeft,

staat

het

onderzoeksgebied

niet

gekarteerd

(“geen

info”).

Hoogstwaarschijnlijk was het gebied oorspronkelijk ook al gekenmerkt door een
lage erosiegevoeligheid, aangezien het zich binnen een van nature overstroombaar
en dus vrij laag gelegen gebied bevindt.
Dit betekent dus ook dat de mogelijk aanwezige archeologische sporen en
structuren binnen het onderzoeksgebied weinig aan erosie zijn blootgesteld
geweest. Resten van de menselijke activiteiten in het verleden zijn waarschijnlijk
niet van de helling afgespoeld en anderzijds zijn ze evenmin door natuurlijke
sedimenten bedekt geworden.
De oorzaak van deze vrij stabiele situatie moet gezocht worden in de geologische
opbouw van het gebied, die in een volgend hoofdstuk zal worden onderzocht. De
geologische situatie heeft tevens een enorme impact gehad op hoe de mens in het
verleden de gronden heeft waargenomen en geïnterpreteerd.
4.1.3

4.1.3.1

Aardkundige situering

Tertiair geologisch

De diepste lagen die in het onderzoeksgebied door de mens in het verleden konden
worden aangesneden, zijn de tertiaire geologische eenheden in de ondergrond.
Deze worden aangesneden bij het uitgraven van uitermate diepe structuren, zoals
bijvoorbeeld waterputten en grachten (denk aan grachten van mottekastelen of
forten). Deze lagen kunnen ook zijn aangesneden omwille van hun waarde als
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grondstof: in het geval van kleiafzettingen kunnen deze voor bijvoorbeeld
baksteenproductie zijn aangewend.
De tertiaire (het geologische tijdvak van 66,0 tot 2,58 miljoen jaar geleden)
gelaagdheden in de ondergrond van het onderzoeksgebied bestaan uit bodems
van de zogenaamde Formatie van Gentbrugge, ook wel de Formatie van Gent
genoemd. Deze geologische formatie bestaat uit mariene klei-, silt- en zandlagen
die werden afgezet in de zee die het noorden van België bedekte tijdens het
Ypresiaan (rond 50 miljoen jaar geleden). De formatie wordt ingedeeld in drie leden:
de basis van de formatie bestaat uit siltige klei tot kleiig silt en wordt de Klei van
Merelbeke genoemd. Deze worden afgedekt door lagen silt en zeer fijn zand,
verstoord door bioturbatie. Het betreft enerzijds de Klei van Pittem en anderzijds
het Zand van Vlierzele.
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Figuur 14. Situering van het projectgebied op de tertiair geologische kaart.

Binnen het projectgebied is sprake van het zogenaamde “Zand van Vlierzele en/of
Aalterbrugge”

(code

HCOV

0640)

kenmerkt

zich

door

grijsgroene

glauconiethoudende fijne tot middelmatig grove zanden die duidelijk horizontaal of
kruisgewijs gelaagd zijn en kleilenzen bevatten. Deze structuur wijst op een reeks
van longitudinale getijdenzandbanken.9 Bovenaan komen humeuze tussenlagen
voor en plaatselijk zijn dunne zandsteenbankjes waar te nemen. Naar onder toe
gaat de formatie over in homogeen kleiig zeer fijn zand. De dikte bedraagt

9

Borremans M. (ed.), 2015. Geologie van Vlaanderen, Academia Press, Gent.
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maximaal 20 meter maar kan sterk variëren door invulling van geulen.10 De top van
het tertiair substraat bevindt zich ter hoogte van het projectgebied op een hoogte
van ongeveer -10 meter ten opzichte van de TAW en dus op een diepte van
ongeveer 17 meter onder het maaiveld.
Op het moment dat deze zanden werden afgezet was er überhaupt van de mens
of van Gent nog geen sprake, maar de erfenis van deze oerzee heeft tot op vandaag
zijn invloed. Deze lagen zijn afgedekt door quartaire sedimenten en zowel de
tertiaire als de quartaire gelaagdheden hebben de mens in het verleden en het
gebruik van het land sterk beïnvloed.

4.1.3.2

Quartair geologisch

Op de quartair geologische kaart staan de bodemtypes weergegeven die afgezet
zijn in het quartaire tijdvak (onderverdeeld in het Pleistoceen en het Holoceen,
respectievelijk voor en na de laatste ijstijd), met name vanaf 2,58 miljoen jaar
geleden tot op heden. Deze afzettingen zijn meestal vrij ondiep aan de oppervlakte
aanwezig en zijn in grote mate bepalend voor menselijke activiteiten zoals
landbouw, veeteelt, enzovoort.
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Figuur 15. Situering van het projectgebied op de quartair geologische kaart.

VMM, 2008. Grondwater in Vlaanderen: het Centraal Vlaams Systeem, Vlaamse
Milieumaatschappij, Aalst.
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Het projectgebied staat ingekleurd als zijnde profieltype 3, hoewel deze Pleistocene
sequentie in het grootste deel van het projectgebied wordt afgedekt door Holocene
en/of Tardiglaciale afzettingen (a). De Pleistocene afzettingen worden in theorie
gevormd door twee karteereenheden die boven elkaar zijn afgezet. Aan de basis
van deze afzettingen bevinden zich fluviatiele afzettingen uit het Laat-Pleistoceen.
Dit is een restant van de brede vervlochten Leie die hier een brede alluviale vlakte
betrok.
Deze worden afgedekt door een pakket eolische afzettingen uit het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen), of mogelijk uit het Vroeg-Holoceen. Het betreft fijne afzettingen
(zand tot silt) door polaire winden uit de laatste ijstijd. In de praktijk komt dit neer op
zand en zandleem. De onderste fluviatiele afzettingen kunnen ook afgedekt zijn
geweest door hellingsafzettingen uit het quartair of door een combinatie van deze
hellingsafzettingen en de voornoemde eolische afzettingen.
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Figuur 16. Legende profieltypes.

De quartair-geologische kaart beschikt over een verklarende tekst bij het kaartblad
Gent, waardoor de beschikbare quartaire gegevens op een grotere schaal
(1/50.000) kunnen afgelezen worden.11 Op deze kaart worden de quartaire
afzettingen meer in detail weergegeven, waardoor een betrouwbaarder beeld van
het mogelijk aanwezige bodemtype kan opgesteld worden en tevens uitsluitsel
verkregen kan worden over de al of niet aanwezigheid van eolische en/of
hellingsafzettingen.

Haecon, in samenwerking met Prof. Dr. De Moor G., 2000. Toelichting bij de
Quartairgeologische Kaart, kaartblad 22 Gent, Vlaamse Overheid, dienst Natuurlijke
Rijkdommen, Brussel.
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Figuur 17. Situering van het projectgebied op de samengestelde quartair
profieltype kaart.

Aan de basis van de quartaire afzettingen bevindt zich Vroeg-Weichseliaan
valleibodemgrind (Gv). Het betreft een dik pakket grof heterogeen materiaal dat
bestaat uit zand, met soms grove vegetatieresten. Hoewel soms ook klei
beschreven wordt, is vooral grind dominant, opgebouwd uit sedimenten van
verschillende oorsprong (zandsteenkeien en silex). Deze grindafzettingen komen
zowel voor aan de basis van de grote alluviale valleien als in interfluviale gebieden.
Gelet op de hydrografische situering van de stad Gent, en het projectgebied in het
bijzonder, is het dan ook niet verwonderlijk dat deze quartaire sedimenten aanwezig
zijn.
Deze bevinden zich echter op vrij grote diepte onder het maaiveld: ze worden
immers afgedekt door een Weichseliaan fluvio-periglaciaal zandig facies (F) dat
behoort tot de Formatie van Eeklo. Dit fluvio-periglaciale sedimentpakket is
opgebouwd uit twee afzonderlijke zandige complexen die op veel plaatsen van
elkaar gescheiden worden door een minder belangrijk fluvio-periglaciaal lemig
facies (het zogenaamde Lid van Oostakker). Het onderste zandig complex (dat ook
wel het Lid van Dendermonde wordt genoemd)

bestaat overwegend uit

middelmatig fijn tot middelmatig grof zand (zwak glauconiethoudend) dat naar
onder toe zelfs nog grover wordt en dat talrijke grindelementen en ook schelpresten
bevat. Het bovenste zandig complex (of het Lid van Eke) bestaat uit middelmatig,
fijn zand met laminae of lenzen middelmatig zand. Het is opgebouwd uit een
juxtapositie en superpositie van ondiepe kruisgelaagde geulvormige structuren met
een interne laminaire opbouw. Deze eenheid vertoont cryoturbaties en vorstwiggen.
Dit facies is hoofdzakelijk gevormd door verwilderde rivieren (de Schelde en de Leie)
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die onder periglaciale omstandigheden van de laatste ijstijd actief waren. In dit
fluvio-periglaciaal afzettingsmechanisme wisselden accumulatie van sedimenten
plaatselijk en tijdelijk af met erosiefasen, wat resulteerde in een residuele
dalopvulling. De dikte van dit volledige zandige complex kan sterk variëren, en waar
het lemige complex ontbreekt, kan de dikte ervan zelfs oplopen tot 20 meter en
meer.
In het oosten van het projectgebied worden deze sedimenten afgedekt door een
Holoceen alluviaal zandig facies (K). Deze sedimenten komen voornamelijk voor in
kleinere beekvalleitjes en kunnen variëren van kleiig of leemhoudend tot zuiver
zand.
Samenvattend kan gesteld worden dat de gegevens van de quartairgeologische
profieltypekaart overeen komen met deze van de quartair geologische kaart, maar
deze wel wat scherp stellen. De kaart met een grotere schaal toont immers aan dat
er geen sprake is van eolische/colluviale pakketten. Wel is er sprake van een dik
pakket (circa 17 meter) sediment van fluviatiele oorsprong.

4.1.3.3

Bodemkaart van België

De menselijke activiteiten hebben zich sinds jaar en dag toegespitst op landbouw
en veeteelt en in die optiek zijn de bodems in België geïnventariseerd naar voornamelijk- de bodemtextuur en de vochtigheid, met het oog op een duidelijk
beeld van waar welke gewassen geteeld kunnen worden.
Op de bodemkaart van België staat het projectgebied gekarteerd als OB, wat
neerkomt op bebouwde gebieden. Het volledige moderne stadscentrum van Gent
staat aldus ingekleurd, wat er echter niet op wijst dat het gebied nooit als
landbouwgrond is gebruikt.
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Figuur 18. Situering van het projectgebied op de bodemkaart.

De omliggende gebieden staan gekarteerd als variaties op bodemseries P, S, Z en
U. De aanwezigheid van deze bodemtypes wordt verklaard door de topografische
ligging van de stad Gent. De zandige hoogtes betreffen in hoofdzaak lichte
zandleembodems (P-type), en worden afgewisseld met alluviale bodems gaande
van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei (U).12
Gezien de landschappelijke ligging van het projectgebied, in een voormalig
moerassig gebied in de alluviale vlakte van de Leie, kan men eerder een zandige
bodem verwachten.
Op

basis

van

bovenstaande

gegevens

kan

worden

besloten

dat

de

bodemgesteldheid binnen het onderzoeksgebied slechts gunstig is voor menselijke
activiteiten indien de waterhuishouding gecontroleerd kan worden. Dit komt ook
duidelijk tot uiting in de bouwgeschiedenis van deze stadswijk (cf. infra).
Er kan tenslotte worden onderzocht of deze data ook bevestigd worden door de
boringen die in de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn opgenomen.

4.1.3.4

Gekende boringen13

In de nabijheid van het onderzoeksgebied zijn reeds enkele boringen uitgevoerd, zij
het niet met archeologische doeleinden in gedachten. Het zijn eerder sonderingen
voor het bepalen van draagkracht of samendrukbaarheid.
12

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Historische stadskern van Gent [online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021 (geraadpleegd op 6 maart
2018).
13 https://www.dov.vlaanderen.be/

31

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Figuur 19. Situering van DOV-boringen ten opzichte van het projectgebied.

Binnen het projectgebied bevinden zich twee gekende boringen, die slechts op 1
meter afstand van elkaar gezet werden. Boring met code kb22d55w-B816 werd
uitgevoerd in 1955, waarbij het toenmalige maaiveld op 8 meter ten opzichte van
de TAW werd bepaald (heden bevindt het zich op 7,17 m). De bovenste laag van
het boorprofiel was opgebouwd uit veenhoudend, kalkrijk zand met talrijke schelpen
dat op een diepte van 8,50 meter overging in bruinachtig tamelijk grof zand,
eveneens met schelpen. Deze sedimenten kunnen geïdentificeerd worden als het
boven vermelde Weichseliaan fluvio-periglaciaal facies. Op basis van deze
boorbeschrijving kan echter niet geconcludeerd worden of er zich hierboven een
Holoceen alluviaal facies heeft afgezet. Het zandige facies rust op een pakket van
grijs zand met keien (dat zich bevindt tussen 13 en 16 meter), dat geïdentificeerd
kan worden als het hoger omschreven valleibodemgrind. Vanaf een diepte van 16
meter

onder

het

toenmalige

maaiveld

werden

de

tertiaire

sedimenten

aangesneden, die zich manifesteerden als een groenachtig fijn zand dat naar
onderen toe gekenmerkt wordt door een meer kleiig facies. Dit strookt met de data
va de tertiair isohypsen (cf. supra).
Hier vlak naast bevindt zich boring met code kb22d55w-B1129 die enkele jaren
later, in 1963, werd uitgevoerd. De hoogte van het maaiveld werd toen op 7 meter
TAW bepaald, wat overeenkomt met het huidige niveau. De tweedeling tussen de
Holocene en de Weichseliaan afzettingen werd in deze boring wel duidelijk
vastgesteld. Het bovenste Holoceen continentaal alluvium manifesteerde zich als
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een bruin leemhoudend zand met een grof facies tot op een diepte van 5 meter.
Hierbij moet wel vermeld worden dat de bovenste laag (0 tot 1,75 meter) was
opgebouwd uit “onbekende” [sic] sedimenten, wat mogelijk geïnterpreteerd kan
worden als recente aanvullingen. Hieronder werd het Weichseliaan continentaal
fluviatiel sediment aangesneden, dat gekenmerkt werd door een bovenste laag van
veenhoudend zand met zoetwaterschelpjes. Dit dekte een pakket bruinachtig fijn
zand met plantenresten en zoetwaterschelpen af dat geleidelijk overging in een
meer geelachtig en vervolgens ook meer lemig facies. Deze quartaire sedimenten
reikten tot een diepte van 13 meter waarna de groene (kleiige) zanden van het
tertiair werden aangeboord.
Een vrij gelijkaardige bodemopbouw werd eveneens aangetroffen bij boring met
code kb22d55w-B97, die in 1926 ten oosten van het projectgebied werd geplaatst.
Er moet worden besloten dat de boringen, opgenomen in de DOV, voor het huidige
onderzoeksgebied onvoldoende informatie aanleveren met betrekking tot de
bodemopbouw. Ze laten bijgevolg niet toe om uitspraken te doen omtrent de al of
niet aanwezigheid van een geroerde of aangevulde bodemopbouw binnen het
projectgebied. Hembyse Archeologie besloot om in dit kader zelf controleboringen
binnen het onderzoeksgebied te gaan plaatsen.

4.1.3.5

Controleboringen

Op 16 maart 2018 werd getracht binnen het projectgebied vier controleboringen
geplaatst om de data uit de bodemkaart te toetsen en hierbij vast te stellen wat de
dikte van de teelaarde was, alsook wat de impact (verstoringsgraad) van de
historische bebouwing op de natuurlijke bodemopbouw was.
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Figuur 20. Situering van de controleboringen binnen het projectgebied.

Voor de locatie van de controleboringen werd enerzijds rekening gehouden met de
bestaande toestand waarbij enkel geboord kon worden ter hoogte van onverharde
zones binnen het projectgebied (bodembedekking: gras), en anderzijds naar de
historische bebouwing, waarbij gezocht werd naar een locatie waar geen gekende
bebouwing geweest is. Een combinatie van beide factoren leverde slechts een zeer
klein stukje terrein (circa 45m²) op waarop boringen 1 en 2 konden geplaatst
worden. Ter controle werden twee bijkomende boringen (B3 en B4) geplaatst
binnen onverharde zones die echter gekenmerkt werden door bebouwing in het
verleden.
Alle manuele boringen dienden echter voortijdig gestaakt te worden ten gevolge
van een puinpakket op een gemiddelde diepte van 35 centimeter onder het
maaiveld.

Figuur 21. Boorkolom van boring 1.
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Bijgevolg leverden de uitgevoerde controleboringen geen bijkomende informatie
met betrekking tot de eventuele verstoringsdiepte of de aanwezigheid van
ophogingspakketten op.

4.1.3.6

Gekende sonderingen

De bodemkundige gegevens kunnen tot slot worden aangevuld met de resultaten
van het oriënterend bodemonderzoek dat in 2012 binnen het projectgebied werd
uitgevoerd. Voor de gedetailleerde rapportage wordt verwezen naar de bijlage.
Hierbij werden in totaal 7 boringen en 4 peilbuizen geplaatst, verspreid over de
onderzoekslocatie en ter hoogte van enkele potentiële verontreinigingsbronnen,
zoals onder- en bovengrondse (diesel)tanks en de aanwezige smeerput. Het
onderzoek toonde in eerste instantie aan dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn
voor

een

ernstige

bodemverontreiniging.

Tevens

bieden

de

aangesneden

boorprofielen een zicht op de aanwezige bodemopbouw binnen het projectgebied.
Voor een overzicht van de boorstaten wordt verwezen naar het verslag van het
bodemonderzoek in de bijlagen van deze archeologienota.
Het bovenste pakket wordt gevormd door verharding uit beton en/of stenen die reikt
tot een

gemiddelde diepte van

50 centimeter

onder

het maaiveld. Het

onderliggende pakket bestaat uit donkergrijze zwak tot sterk zandige leem die tot
2 meter onder het maaiveld gekenmerkt wordt door een grote hoeveelheid
baksteenfragmenten. Het onderste aangeboorde pakket bestaat uit dezelfde
donkergrijze zwak tot sterk zandige leem, maar dan zonder puin in de bijmenging.
De boringen reiken tot een diepte van 3,20 meter onder het maaiveld. Het
grondwater bevindt zich op 1 à 2 meter onder het maaiveld.
Deze sonderingen tonen aan dat er onder de verharde oppervlakten sprake is van
een puinhoudend pakket tot op een diepte van 2 meter. De aanwezigheid van dit
puin kan in verband gebracht worden met de historische bebouwing binnen het
projectgebied, waarbij verschillende fasen van afbraak en (her)opbouw elkaar
afwisselden (cf. infra). In een volgend hoofdstuk wordt dan ook nader ingegaan op
de (bouw)geschiedenis van het projectgebied en welke invloed deze heeft gehad
op

de

bewaringstoestand

van

het

eventueel

aanwezige

archeologische

bodemarchief. Aansluitend hierop wordt onderzocht of het reeds uitgevoerde
archeologisch onderzoek in de nabije omgeving enige indicatie kan geven omtrent
het archeologisch potentieel van de site enerzijds, en de mogelijke aanwezigheid
van ophogingspakketten anderzijds.
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4.2
4.2.1

Historische beschrijving van het onderzochte gebied en zijn omgeving
Algemene historische situering van het plangebied

De historische situering van het onderzoeksgebied valt voor de oudste historische
situering samen met de algemene historische situering van de Stad Gent14,
waarvan het ontstaan moet worden gezocht in de geografische ligging. Over de
historische en stads-geografische evolutie van Gent is echter al heel wat inkt
gevloeid en onlangs werd nog een vernieuwde visie uiteengezet naar aanleiding
van voortschrijdende inzichten afkomstig uit talrijke studies en opgravingen. Hierbij
werd de traditionele opvatting die stelt dat Gent in de 7e eeuw ontstaan is herzien.
Immers werd het bestaan van een belangrijke Gallo-Romeinse nederzetting
aangetoond die minstens gedurende drie eeuwen (circa 50 tot 350 na Christus)
ononderbroken werd bewoond15 en gelokaliseerd kan worden in de richting van
Destelbergen (Eenbeekeinde). Deze vicus strekte zich uit in westelijke richting,
langs de huidige Dendermondsesteenweg op een hogere zandrug, die doorliep tot
aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde, waar Amandus in het tweede
kwart van de 7e eeuw de Sint-Baafsabdij zou stichten.
Een kleine villa of Gallo-Romeinse nederzetting bevond zich eveneens op de
Blandijnberg, op de plaats waar kort na 650 een tweede klooster gesticht wordt,
met name Blandinium, de latere Sint-Pietersabdij. Verscheidene losse vondsten,
verspreid over de stad teruggevonden, wijzen eveneens op een verspreide
menselijke aanwezigheid vanaf de Gallo-Romeinse periode.
Op het einde van de 9e eeuw ontwikkelde zich een tweede portus nabij de grafelijke
burcht, waarna deze in de 10e eeuw vergroeide met de hoger genoemde Portus
Ganda tot het typisch middeleeuwse Gent met voornamelijk handels- en
ambachtskarakter. Circa 1100 bedroeg de stadsoppervlakte van de Kuip 80
hectare en werd ze omgeven door een eerste versterkingsgordel van deels
natuurlijke en deels gegraven waterlopen.
In de loop van de 12e eeuw kwam een economische bloei tot stand door de
ontwikkeling van de lakennijverheid en de handel waardoor de bevolking van de
stad sterk aangroeide. Dit noopte tot gebiedsuitbreiding waardoor de stad uit haar
eerste omheining groeide. De omliggende gebieden en landelijke kernen, door de
graven aan het gezag van de abdijen onttrokken en in leen gegeven aan
aanzienlijke families, werden geleidelijk aan afgekocht en onder het toezicht van de
Schepenen geplaatst. Hierbij werd onmiddellijk een tweede verdedigingsgordel met
grachten, dammen en versterkte poorten voorzien om de nieuwe gebieden te
beschermen. Deze stadsgordel vormde echter geen aaneengesloten geheel, maar
werd ten dele gevormd door onbewoonde laag gelegen gronden die door een
sluizensysteem onder water gezet konden worden.

Charles L. & Laleman M.C., 2006. Het Gent boek, Waanders Uitgevers, Zwolle.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Gent – middeleeuwse stadskern [online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121063 (geraadpleegd op 20 maart
2018).
14
15
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Binnen deze 14e-eeuwse stadsomwalling bevonden zich eveneens verschillende
onafhankelijke, zelfs omwalde kernen met eigen bestuur, waaronder ook de
Heerlijkheid van het Nieuwland, die zich uitstrekte op de Muide. De as ervan werd
gevormd door het Nieuwland, met de Doornzelestraat, de omgeving van de SintSalvatorkerk, het Godshuishammeken en het Klein en Groot Huidevetterken. De
heerlijkheid hing af van het leenhof van de Oudburg en stond onder de jurisdictie
van een baljuw en zeven schepenen die werden aangesteld door de Heer van het
Nieuwland. De Heerlijkheid van het Nieuwland werd, samen met deze van de
Muide, in 1299-1300 verkocht aan de stad Gent. Tot het einde van de 18e eeuw (en
zelfs nadien) bleef deze heerlijkheid echter een sterk semi-ruraal karakter
behouden.16

Dergelijke

onbewoonde

gebieden

met

weilanden,

akkers

en

moerassige hooilanden werden onder andere als bleekvelden gebruikt. Het open
karakter kan tevens verklaren waarom er zoveel godsgestichten in dit stadsdeel
aanwezig

waren.

Het

meest

gekende

en

tegenwoordig

nog

bestaande,

godsgesticht betreft de Sint-Salvatorkerk op de hoek van de Sleepstraat en de
Doornzelestraat. Deze parochiale kerk wordt ook wel de Heilig Kerstkerk genoemd,
wat verwijst naar de benaming van deze voormalige schipperswijk. De eerste kerk
van Heilig Kerst bevond zich binnen de omheining van de Sint-Baafsabdij, maar
werd afgebroken door keizer Karel om er zijn Spanjaardenkasteel te bouwen. De
kunstschatten en relikwieën werden in allerijl overgebracht naar de kapel van OnzeLieve-Vrouw ter Zwaluwen van het Sint-Jacobsgodshuis, dat gelegen was op de
hoek van het huidige Godshuishammeke en de Jakob van Caeneghemstraat. De
kapel bleek echter veel te klein zodat werd uitgeweken naar de kapel van de Nood
Gods op de plaats van de huidige Heilig Kerstkerk.17 Het Sint-Jacobsgodshuis werd
opgericht in de 13e eeuw door Hendrik Goethals, bijgenaamd Hendrik van Gent en
afgeschaft in 1862, waarna het gesloopt werd en vervangen door woonhuizen.

Lievois D., 2009. Een nobele onbekende. Tientallen vrijwel nooit gebruikte Gentse
schepenboeken, in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te
Gent LXIII, nr. 2, Gent.
17
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/monumenten/religieus-erfgoed/deheilig-kerstkerk-sint-salvatorkerk
16
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Figuur 22. Gezicht op de kapel van het Sint-Jacobsgodshuis.18

De naam van de Doornzelestraat verwijst nog naar de Abdij of het Klooster van
Doornzele, hier gesticht in 1586 door enkele zusters die afkomstig waren van het
klooster van Doornzele.
In het Nieuwland19 zelf, ter hoogte van huizenrij 26 tot 40, was het klooster der
predikheressen gelegen, hier gesticht in 1628 door vijf zusters dominicanessen uit
Temse. Aan de overzijde van de straat leidde een steegje naar het SintJacobsgodshuis. Het klooster werd herbouwd in de eerste helft van de 18e eeuw,
maar in 1783 reeds opgeheven door Jozef II.

18

https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/0d5e79c25baf40818a9a0fffdf1ca0e2f90
8b6bf382c435689e8dbb8a02fba50c6c2603f2feef76d0acfe1d86f683fb6?s=5ab10a2e9d41d
&c=1
19
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2018:
Nieuwland
[online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/102836 (geraadpleegd op 20 maart
2018).
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Figuur 23. Gezicht op de opstand van de kerk en de sacristie, in de
bouwaanvraag uit 1712.20

In 1790 werd het volledige domein verkocht aan drie burgers van de stad waarna
de kloostergebouwen werden afgebroken. Een deel van het domein werd
opgekocht door de vader van “textielbaron” Lieven Bauwens die er een leerlooierij
oprichtte. Verschillende leden van de Bauwensfamilie profiteerden ruimschoots van
dergelijke ongodvruchtige buitenkansjes om hun industrieel patrimonium uit te
bouwen. Hiermee was de basis voor de fabrieksmatige Gentse textielindustrie
gelegd. Deze eigendom bleef gedurende lange tijd (gedeeltelijk) in de familie: de
laatste aanvraag voor een verbouwing aan het pand dateert uit 1875. In de
‘Wegwijzers van Gent’ bleef de leerlooierij Bauwens in het Nieuwland vermeld tot in
1837. Het complex werd immers vanaf 1836 eerst gedeeltelijk en vervolgens in de
tweede helft van de 19e eeuw volledig gebruikt door de textielfabrikanten Van Loo
(Christophe en daarna Pierre).21
De verschillende bebouwde kernen waren toegankelijk via een straalvormig
wegennet dat vanuit de oude stadskern vertrok. Het betreft oude landwegen die
door de versterkte muren waren ingesloten en die zich hierbuiten voornamelijk na
de 18e eeuw ontwikkelden. Deze uitvalswegen zullen de stadsplattegrond blijven
bepalen, in die zin dat in eerste instantie de gronden tussen deze straten (vrij

20

https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/29ed4df3fe7141429def283428f168116a
364827f02b4658a5c851ba827388falzjpeqo02veyr0brbc5b0ddmal3u8twd?s=5ab1129982ff5
&c=4
21 Devriese L., Het Bauwenshuis in het Nieuwland. Een verwaarloosd relict van het Gentse
industriële verleden, in: Ghendtsche Tydinghen 43, nr. 1, p. 323-330.
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onsystematisch) opgevuld zullen worden alvorens nieuwe stadsuitbreidingen
noodzakelijk zullen blijken. Door binnenblok-bebouwing werden ook de voorheen
waardeloze

gronden

(als

achtertuinen)

gevaloriseerd.

Oude

straten

zoals

Nieuwland, Ham en Huidevetterken kregen nieuwe rooilijnen en een overwegend
aangepaste 19e-eeuwse bebouwing. De benaming van de straat Nieuwland verwijst
naar deze “aangewonnen gronden” die voor het eerst ten volle ontwikkeld werden.
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Figuur 24. Zicht op de Bomastraat. Rechts is de garage van INCO in de
zuidoostelijke hoek van het projectgebied nog zichtbaar (cf. Infra).22

De opkomst van fabrieken, aangedreven door stoommachines, betekende het
einde van de talrijke blekerijen.23 Nieuwe straten, zoals de Boma- en de
Kongostraat, werden aangelegd. De Bomastraat24, tussen Nieuwland en Ham,
werd afgelijnd in 1901 en volgens de plannen van stadsingenieur Victor Compijn
verkaveld in 1903, 1904 en 1907. Het straatbeeld wordt bijna volledig bepaald door
de elektriciteitscentrale, bijhorende woningen en een elektriciteitscabine in zakelijke
baksteenstijl, naar een ontwerp van architect De Bondt. De eerste stedelijke
elektriciteitscentrale werd aldus in gebruik genomen in 1913. In 1926 werd aan de
nabijgelegen Ham een begin gemaakt met de bouw van een installatie met grotere

22

https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/1ce8b2dec7fa4df1863c76bcfc5db82d60
31c3facd194bc29dbc497995b216c703aabbda31a54747b21f3762525e3100?s=5ab11727df
603&c=12
23 Bouckaert C. & Van Aalst P., 2008. Tolhuis, Sluizeken, Ham… kortom ’t Seleskest, Uitgeverij
Ultima Thule, Gent.
24
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2017:
Bomastraat
[online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/102758 (geraadpleegd op 15 maart
2018).
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capaciteit. Het stadslandschap bij de Ham, Kraankindersstraat en de Bomastraat
wordt aldus sinds het begin van deze eeuw gedomineerd door de hoge schouwen
van de elektriciteitscentrale die zich net ten oosten van het projectgebied (i.e.
Nieuwland 11 & 13 tot 33) bevindt. De vier oorspronkelijke schoorstenen sneuvelden
echter voor de behoeften van de nieuwe SPE-centrale, hoewel één schouw opnieuw
werd opgericht. De originele centrale zelf is nog steeds in gebruik.25
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Figuur 25. Zicht op de vier schoorstenen van de elektriciteitscentrale in de
Bomastraat.26

Tijdens de jaren ’50 van de 20e eeuw was het complex in handen van de
Intercoöperatieve Zuivelfabriek INCO, die gehuisvest was te Nieuwland 50, maar
ook eigendommen had aan de overzijde van de Bomastraat.

25
26

http://student.ugent.be/img/belforten_2009.pdf
http://home.scarlet.be/architectuur/ham/elektriciteitscentrale.html
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Figuur 26. Stalen flessenkrat en melkfles van de firma INCO uit Gent.

De geschiedenis van deze melkcentrale kan ten dele achterhaald worden door
middel

van

inzage

in

de

aanvragen

voor

het

plaatsen

van

milieuvergunningsplichtige toestellen27 enerzijds en in de aanvraag van sloop- en
bouwvergunningen28 anderzijds. Daaruit blijkt dat reeds in juli 1947 een vergunning
werd afgeleverd voor “melkerij, electromotoren en een electrisch cabien”. In het
daarop volgende jaar volgt de aanvraag en vergunning voor een mazoutstapel van
10000 liter, gevolgd door een uitbreiding van deze mazoutstapel met 5300 liter in
september 1951. Op 29 december 1955 wordt bij de stad Gent een aanvraag
ingediend voor het plaatsen van een stoomketel met een verwarmingsoppervlakte
van 80 vierkante meter.
Het complex van SV Inco bestaat uit een stapelplaats met dak in roofing waarin een
koepel met lichtplaten is verwerkt. Deze loods werd parallel aan Nieuwland
ingeplant. Een achterliggende vierkant gebouw (I) huisvestte de burelen van het
bedrijf.

Deze

burelen

stonden

via

een

luchtbrug

in

verbinding

met

de

bedrijfsgebouwen (II) op het achterplan, in het noordelijke deel van het terrein. Zowel
de burelen als de bedrijfsgebouwen waren onderkelderd. Door gebruik te maken
van een luchtbrug bleef de binnenkoer in het oosten van het projectgebied
bereikbaar voor transportwagens.

27
28

S.n., 2012. Oriënterend bodemonderzoek Nieuwland 54 te 9000 Gent, Envirosoil NV.
Deze bouwplannen werden aangeleverd door de opdrachtgever.
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Figuur 27. Grondplan van het bedrijfscomplex in juni 1966 en zicht op de
luchtbrug (midden, foto 1; onder: foto 2; ©opdrachtgever).

In 1966 wenste het bedrijf uit te breiden. Daarvoor dienden zij in eerste instantie
een ontwerp in voor het slopen van een aantal bestaande gebouwen binnen het
projectgebied. Het betreft enerzijds het woonblok op de hoek van de Bomastraat
en Nieuwland en het belendende woonhuis en anderzijds enkele kleinere gebouwen
in de noordwestelijke hoek van het complex. De af te breken gebouwen worden in
het rood aangeduid op bovenstaand grondplan.
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Figuur 28. Zicht op het te slopen belendende woonhuis (©opdrachtgever) en het
te slopen hoekhuis29 in 1961. Op de achtergrond zijn de schoorstenen van de
elektriciteitscentrale zichtbaar.

Vervolgens werd een ontwerp tot uitbreiding van de bedrijfsgebouwen ingediend bij
de Technische Dienst van de Belgische Boerenbond. De geplande uitbreiding
behelst enerzijds de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw (A) in de noordoostelijke
hoek van het projectgebied en anderzijds de bouw van een elektriciteitscabine en
een “frigo” (koelruimte) (B) in de noordwestelijke hoek, aan de zijde van Nieuwland.
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Figuur 29. Inplantingsplan bij de bouwaanvraag uit juli 1966 (©opdrachtgever).

De uitbreiding van de bedrijfsgebouwen betreft een rechthoekig gebouw dat
volledig onderkelderd wordt. De ondergrondse verdieping bestaat uit een Lvormige kelder rondom een rechthoekige waterbak met een inhoud van 400m³. De
kelder heeft een hoogte van 3 meter waarvan circa 110 centimeter boven het
maaiveld uitsteekt en 3 meter daaronder gelegen is.

29

https://beeldbank.stad.gent/index.php/image/watch/1ce8b2dec7fa4df1863c76bcfc5db82d6
031c3facd194bc29dbc497995b216c703aabbda31a54747b21f3762525e3100?s=5a9fe13cc
12e4&c=11
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Figuur 30. Grondplan waterbak en L-vormige kelder uit de bouwaanvraag uit juli
1966 (©opdrachtgever).

De elektriciteitscabine in de noordwestelijke hoek van het projectgebied wordt niet
onderkelderd; de frigo’s daarentegen wel. Tevens werd een kruipkelder aangelegd
tussen deze koelruimte enerzijds en gebouw II (cf. supra) ten noorden hiervan
anderzijds.
Enkele

jaren

later,

in

maart

1970,

volgt

de

laatste

uitbreiding

van

het

bedrijvencomplex. Er wordt een bouwaanvraag ingediend om de bestaande loods
in de zuidwestelijke hoek van het projectgebied, parallel aan Nieuwland, te
verlengen in de richting van de Bomastraat. Aldus wordt deze hoek, waarvan het
woonhuis gesloopt werd in 1966, eveneens volgebouwd. Het nieuwe stuk loods is
gefundeerd op zolen die tot een diepte van 0,50 à 1 meter onder het maaiveld
reiken en krijgt hierbij het zelfde uitzicht als het bestaande gedeelte. De bouwnaad
tussen beide delen is echter nog zichtbaar in het huidige straatbeeld.
In 1973 worden de consumptiemelkactiviteiten van het zuivelbedrijf samengebracht
met deze van Klerken en PVBA Schockaert in een gloednieuw opgericht
zuivelbedrijf te Bavegem. De werkzaamheden worden verder gezet onder de
merknaam “NV Inex”.30
Na de overname en de verhuis van de melkcentrale staat het complex enkele jaren
leeg. In 1995 volgt bij de stadsdiensten een aanvraag voor het exploiteren van een
werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1 brug, de opslag van 210
liter afvalolie en de opslag van 200 liter smeerolie. Enkele jaren later, in 2000 ten

30

http://www.inex.be/nl/about/Historiek
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slotte, volgt de aanvraag voor het exploiteren van een groothandel in groenten en
fruit met een autoherstelwerkplaats. Hiervoor wordt de bestaande loods, parallel
aan Nieuwland, gebruikt als opslagplaats voor de groenten- en fruithandel. Dit is
tevens de situatie zoals deze zich vandaag de dag voordoet.
Dit overzicht geeft aan dat er binnen het onderzoeksgebied een groot deel van de
bodem reeds in de 20e eeuw is verstoord. De impact op het bodemarchief is dus
aanzienlijk. De kartering van deze verstoringen ten opzichte van de uit het
kaartenmateriaal gekende structuren, zal §Datering en Interpretatie leiden tot een
zicht op de zones binnen het onderzoeksgebied waar mogelijk nog structuren van
archeologische waarde aanwezig kunnen zijn.
4.2.2

Relevante historische kaarten en plannen

Om de archeologische waarde van het onderzoeksgebied in te schatten wordt in
onderstaand hoofdstuk historisch kaartenmateriaal onderzocht.

4.2.2.1

Panoramisch Gezicht op Gent (1534)

Het oudste beschikbare kaartenmateriaal waarop de stad Gent in zijn geheel wordt
afgebeeld, is ook het meest bekende en dateert uit 1534. Het betreft een anoniem
werk, dat wellicht in opdracht van de Sint-Baafsabdij werd gemaakt.31 Het schilderij
portretteert immers de hele stad Gent, gezien vanop de Sint-Amandsberg ten
oosten van de stad en legt daarbij de klemtoon op de ommuurde abdij met de grote
monnikenkerk en het Sint-Baafsdorp dat op de voorgrond staat afgebeeld

32

en in

de loop van de 14 eeuw binnen de stadsomwalling werd opgenomen. Niet alleen
e

de stadskern, maar ook het landschap en een aantal kernen buiten de poorten
worden in beeld gebracht.33 Topografisch geeft dit werk een vrij nauwkeurig beeld
van het laatmiddeleeuwse Gent (met uitzondering van het hoge vogelperspectief
van waaruit het zicht is gemaakt, nvdr.).

Sommige auteurs zijn van mening dat de opdracht voor dit schilderij gegeven werd door de
Sint-Baafsabdij omdat deze zo prominent op de voorgrond staat afgebeeld. Vermoedelijk kan
dit eerder verklaard worden door het perspectief van waaruit de stad geschilderd werd, met
name de hoogte van de Sint-Amandsberg of Kapelleberg die een panoramisch zicht op de
stad mogelijk maakte. De aanwezigheid van de wapenschilden van de stad Gent en het
graafschap Vlaanderen bovenaan het stadsgezicht bevestigen dat wellicht de stad zelf de
opdrachtgever was.
32 Charles L. & Laleman M.C., 2006. Het Gent boek, Waanders Uitgevers, Zwolle.
33 Laleman M.C., 2014. Het Panoramisch Gezicht op Gent 1534, in: Handelingen der
Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde LXVIII, Gent, p. 165-207.
31
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Figuur 31. Het Panoramisch Gezicht op Gent.34

Het Panoramisch Gezicht op Gent biedt zicht op de oorspronkelijke situatie van de
omgeving van het projectgebied, toen er nog sprake was van een laaggelegen
moerassig gebied dat doorsneden werd door een groot aantal kleinere riviertjes die
heden allen gedempt zijn. Dit geldt echter enkel voor het oostelijke deel van het
projectgebied. In het westelijke deel wordt immers reeds bebouwing afgebeeld aan
de straatzijde waarbij de straat Nieuwland eveneens wordt weergegeven, zij het
met een meer gebogen tracé. In het noorden mondt de straat uit op de
Doornzelestraat die haaks op de Sleepstraat georiënteerd is. Dit kruispunt is goed
herkenbaar omwille van de aanwezigheid van de Sint-Salvatorkerk en biedt
bijgevolg een geschikt oriëntatiepunt. Ten zuiden van het projectgebied zijn
bleekweides aangegeven. Straatnamen als Blekersdijk en Blekerijstraat verwijzen
nog naar deze functie van dergelijke moerassige gebieden.

34

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Hires_1534_STAM_GENT.jpg
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Sleepstraat

Figuur 32. Situering van het projectgebied ten opzichte van het Panoramisch
Gezicht op Gent (detail).35

4.2.2.2

Kaart van Jacob van Deventer (circa 1560)

Deze kaart van Gent is de eerste plattegrond waarin niet langer het picturale de
overhand heeft, maar juist het werkelijke aanzien van de stad getrouw wordt
benaderd. De kaarten van Jacob van Deventer waren bedoeld voor militair gebruik
en hij verrichtte hiervoor tal van metingen met een opmerkelijke nauwkeurigheid als
resultaat. Het verloop van het wegennet en de verhoudingen tussen de
bouwblokken worden minutieus aangehouden.
Het projectgebied kan vrij nauwkeurig gesitueerd worden op het kaartmateriaal van
Deventer, mede doordat het hedendaagse stratenpatroon reeds in grote mate
herkenbaar is. Ten westen van het projectgebied is het kruispunt van de
Sleepstraat, Sint-Salvatorstraat en de Doornzelestraat duidelijk herkenbaar, onder
meer door de picturale weergave van de Sint-Salvatorkerk op de zuidoostelijke
hoek. Ten westen van de Sleepstraat is het oude Meerhemkanaal nog zichtbaar als
een open rivier. Tussen de Sleepstraat en Nieuwland, ten zuidwesten van het
projectgebied wordt het Sint-Jacobsgodshuis weergegeven, op de hoek van het
huidige Godshuishammeke (waarvan de naam nog verwijst naar het voormalige
godshuis) en de Jakob van Caeneghemstraat. Deze laatste wordt geflankeerd door
een ondertussen gedempt riviertje. Het projectgebied zelf zit geprangd tussen de
straat Nieuwland in het westen enerzijds en het zogenaamde Stekenevaardeken
(cf. supra) anderzijds. Nieuwland mondt in het noorden uit in de hoger reeds

35
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vermelde Doornzelestraat en in het zuiden in de huidige Huidevetterskaai, wat een
verwijzing inhoudt naar de leerlooierijen die hier langs het water gevestigd waren.
Het projectgebied wordt, net als op het Panoramisch Zicht op Gent, afgebeeld met
een bouwrij aan de straatzijde enerzijds en een open, braakliggend terrein in het
oosten. Dit laatste grenst aan de naamloze beek die lijkt te stoppen ter hoogte van
het projectgebied (wat niet per se een historische realiteit was). De kaart maakt in
ieder geval duidelijk dat de oorsprong van het projectgebied een drassig gebied
was in de lagergelegen delen van de stad, die pas later, bij gebrek aan beschikbare
bouwgrond op de drogere gronden in gebruik werden genomen.

50

Figuur 33. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Jacob
van Deventer.36

4.2.2.3

Kaart van Horenbault37 (1619)

In opdracht van het stadsbestuur vervaardigde Jacques Horenbault -schilder,
landmeter en kaartenmaker- een nauwkeurige kaart van Gent. Deze kaart omvatte
de binnenstad en het volledige omliggende platteland waarover de stad
zeggenschap had. De kaart geeft een sterk vergelijkbaar beeld als de kaart van
Deventer, hoewel er meer dan een halve eeuw tijdsverschil tussen de opmaak van
beide kaarten zit. De kaart van Horenbault is echter minder nauwkeurig te
georefereren, waardoor er sprake is van een verschuiving waarbij de straat

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Map_of_Ghent_by_Jacob_van_Deventer
Charles L. e.a., 2008. Van walsites en speelhoven. Het Vrije van Gent bij Jacques Horenbault
(1619), De Zwarte Doos, Gent.
36
37
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Nieuwland dwars door het projectgebied loopt. In realiteit vormt deze straat de
westelijke grens van het projectgebied, en vormt het Stekenevaardeken aan de
andere zijde van het projectgebied de oostelijke grens. Binnen het projectgebied is
nog steeds dezelfde tweedeling tussen een bebouwd gedeelte aan de straatzijde
en een onbebouwd, open gedeelte aan de rivierzijde. Dit open (wit gekleurd)
gedeelte is mogelijks in gebruik als tuingedeelte van de huizen aan de straatzijde,
terwijl de (groen gekleurde) percelen aan de overzijde van de rivier vermoedelijk in
gebruik zijn als (bleek)weides.
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Figuur 34. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van
Horenbault.38

4.2.2.4

Kaart van Hondius en Sanderus (1641)

In 1641 graveerde Hendrik Hondius de Jonge (1597-1651) een plan met als titel
Gandavum urbis Antiqua. De opdracht ging uit van Antonius Sanderus, die er een
verkleining van maakte voor zijn Flandria Illustrata. De weergave van het
projectgebied op de kaart van Hondius is zeer gelijkaardig aan deze die zichtbaar
is op de kaart van Horenbault. Eenzelfde verschuiving is zichtbaar waardoor ook
hier lijkt alsof de straat Nieuwland het projectgebied dwarst, terwijl het in
werkelijkheid de westelijke grens betreft. Aan weerszijden van Nieuwland wordt
bebouwing weergegeven met stadstuintjes op het achterplan. Ook de lager

38
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gelegen drassige gronden worden stilaan in gebruik genomen als akker- en/of
weideland. Enkel de terreinen die zich het dichtst bij de stadsomwalling bevinden
lijken nog niet volledig ontgonnen te zijn.

Figuur 35. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van
Hondius.39

4.2.2.5

Kaart van Villaret (1745-1748)

De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse
hof en één van de makers van deze kaart die tot stand kwam na één van de Franse
veroveringstochten door onze gewesten. De Fransen kregen de controle over ons
territorium gedurende enkele jaren, tijdens dewelke zij de pas veroverde gebieden
in kaart brachten. Door de zin voor detail bieden deze kaarten een uniek zicht op
onze gewesten, alhoewel dit niet altijd het geval is wat betreft de weergave van
stadscentra.
Op de kaart van Villaret, zoals gegeorefereerd op Geopunt, is een verschuiving van
het kaartmateriaal zichtbaar, zowel in zuidelijke als in oostelijke richting, waardoor
het projectgebied teveel naar het noorden en naar het westen wordt afgebeeld. De
kruispunten van Nieuwland met het Godshuishammeke enerzijds en met de
Doornzelestraat anderzijds zijn echter duidelijk herkenbaar waardoor het mogelijk
is om de juiste situering van het projectgebied te lokaliseren. Het projectgebied

39
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bevindt zich in het witte gedeelte tussen Nieuwland en het Stekenevaardeken ten
oosten daarvan. De detailwerking is inderdaad minder nauwkeurig: zo wordt enkel
aan de westzijde van Nieuwland bebouwing weergegeven. Op basis van ouder
kaartmateriaal kon echter aangetoond worden dat deze zich ook aan de oostzijde
van deze straat bevindt, met tuinen op het achterplan.
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Figuur 36. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Villaret.40

4.2.2.6

Atlas van Ferraris (1777)

Deze kaart kwam tot stand in opdracht van keizerin Maria-Theresia en keizer Jozef
II. Onder leiding van generaal Joseph-Jean François graaf de Ferraris werden de
Oostenrijkse Nederlanden voor het eerst systematisch en grootschalig gekarteerd.
Op de kaart van Ferraris, zoals gegeorefereerd door Geopunt, is een lichte
verschuiving in oostelijke richting zichtbaar. Het projectgebied zit nog steeds
geprangd tussen de straat Nieuwland in het westen en het Stekenevaardeken in
het oosten, deze is bijgevolg nog niet gedempt. Aan de straatzijde is een
aaneengesloten huizenrij zichtbaar. Het bouwblok op de hoek van Nieuwland met
de Désiré Fiévéstraat is ook op hedendaags kaartmateriaal zichtbaar als een
aaneengesloten vierkant bouwblok. De zuidelijke blok hiervan valt binnen het
huidige projectgebied. In het zuiden wordt de bebouwing van het projectgebied
begrensd door deze van het klooster der Predikheressen (cf. supra). Het oostelijke
gedeelte van het projectgebied blijft in gebruik als tuinderij.

40

http://www.geopunt.be/

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Figuur 37. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van
Ferraris.41
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4.2.2.7

Plan van Goethals (1796)

Deze Nederlandstalige kaart werd getekend door landmeter Georges Goethals en
toont een nieuwe stad. Nieuw aan dit stadsplan was de gedetailleerde weergave
van de straatnamen en van de voornaamste gebouwen. De straat Nieuwland wordt
inderdaad als “Nieuland” weergegeven. De huidige Doornzelestraat staat echter
gekend onder een andere naam, namelijk de “Paepe Straet”, hoewel de aldaar
gelegen vrouwenabdij wel “Dooresele” genaamd is. Ook het Sint-Jacobsgodshuis
in het huidige Godshuishammeke stond toen onder zijn huidige naam gekend, met
name “Sint Iacobs”.
Een opmerkelijk verschil met het voorgaande kaartmateriaal is echter wel dat het
klooster der Predikheressen, ten zuiden van het projectgebied, niet benoemd
wordt. Dit kan verklaard worden doordat het klooster ten tijde van de opmaak van
deze kaart reeds opgeheven was waarna het domein verkocht werd aan burgers,
waaronder de familie Bauwens (cf. supra). Het bedrijf Bauwens bestond uit twee
langwerpige gebouwen, parallel aan de straatzijde. Via een doorgang in een parallel
hieraan georiënteerd achtergebouw en een brugje over het Stekenevaardeken kon
men het achterliggende park bereiken.42

http://www.geopunt.be/
Devriese L., Het Bauwenshuis in het Nieuwland. Een verwaarloosd relict van het Gentse
industriële verleden, in: Ghendtsche Tydinghen 43, nr. 1, p. 323-330.
41
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Binnen het projectgebied is nog steeds een aaneengesloten bouwrij aan de
straatzijde zichtbaar. Het zuidoostelijke deel is in gebruik als tuin, terwijl het
noordoostelijke deel eerder als open grasland lijkt te functioneren, met uitzondering
van het meest noordelijk gelegen deel dat eveneens in gebruik is als tuin. Het
Stekenevaardeken lijkt deels door de noordoostelijke hoek van het terrein te lopen,
maar dit is vermoedelijk eerder te wijten aan de kaartweergave dan dat het een
historische realiteit was (op basis van vergelijkbaar kaartenmateriaal, nvdr.).

55

Figuur 38. Situering van het projectgebied ten opzichte van het Plan van
Goethals.43

4.2.2.8

Plan van Saurel (1849)

Dit plan, dat werd opgesteld door landmeter B.J. Saurel in 1849, geeft een aantal
grondige wijzigingen binnen de stad weer, met onder andere en “Ontwerp van
Nieuwe Straeten” ten oosten van het projectgebied tussen de huidige Logstraat en
de Zonder Naamstraat. Deze straten zullen echter nooit gerealiseerd worden.
Ook voor het projectgebied kan een aantal veranderingen waargenomen worden.
De aaneengesloten bouwrij aan de straatzijde blijft ongewijzigd aanwezig, al is het
op basis van dit historisch kaartmateriaal niet mogelijk om uitspraken te doen met
betrekking tot het grondplan van de aanwezige huizen. Aan de oostzijde, langs het
Stekenevaardeken, werden twee kleinere gebouwtjes opgericht, die mogelijks als

43
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stallingen of tuinhuisjes geïdentificeerd kunnen worden. De grootste verandering
doet zich echter voor in het noorden van het projectgebied. Daar is in eerste
instantie sprake van de uitbreiding van het bestaande gebouw aan de straatzijde in
oostelijke richting met de bouw van twee langwerpige annexen. Tevens werden aan
de rivierzijde gebouwen opgericht. Deze werden toegankelijk gemaakt via een smal
steegje dat haaks op Nieuwland georiënteerd is en eindigt aan het “vaardeke”.
Opmerkelijk is dat deze steeg ook al zichtbaar is op de kaart van Ferraris, maar niet
wordt weergegeven op het recentere plan van Goethals. De tuinen in het zuiden
van het projectgebied lijken verdwenen te zijn en het volledige gebied lijkt in gebruik
te zijn als (onontgonnen) landbouwgrond.
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Figuur 39. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Saurel.44

4.2.2.9

Plan parcellaire de la ville de Gand et d’une partie de sa banlieue (1855)

Dit is het eerste kadastraal plan van de stad Gent sinds de introductie van het
Belgische kadaster in 1835. Het werd getekend door P. Gérard, inspecteur bij het
kadaster van Oost-Vlaanderen, op basis van kadastrale plannen herzien door L.
Gérard, landmeter eerste klas.
Het uitzicht van het projectgebied is opnieuw danig gewijzigd: min of meer centraal
is een bouwrij (een beluikje ?) verschenen die haaks op Nieuwland (“Rue Terre
Neuve”) georiënteerd is en loopt vanaf de straatzijde tot aan het Stekenevaardeken.

44
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De huizen zijn toegankelijk via een nieuw aangelegd steegje dat de rivier overbrugt
en aldus toegang verleent tot de nieuwe woonhuizen aan de overzijde van de rivier.
Het lijkt erop dat ook deze tot nu toe onontgonnen terreinen stilaan in gebruik
genomen worden.
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Figuur 40. Situering van het projectgebied ten opzichte van het kadastraal plan
van Gérard.45

4.2.2.10 Plan parcellaire van Gevaert & Van Impe (1878)
Op de kaarten van Popp (1842-1879) staat de Gentse stadskern niet gekarteerd.
Uit deze periode is wel het kadastraal plan van J. Gevaert en A. Van Impe
beschikbaar. Deze toezichters van bruggen en wegen baseerden zich op het
kadastraal plan van Gérard dat hoger reeds aan bod kwam (cf. 3.2.2.9). Het nieuwe
plan brengt een groot aantal 19e-eeuwse stedenbouwkundige ingrepen in beeld,
voornamelijk in het vroegere rurale gebied.
Dit heeft ook zijn weerslag binnen het huidige projectgebied, met een uitbreiding
van de bestaande gebouwen, voornamelijk in het noorden van het projectgebied.
Daar is de zuidelijke blok van de hoger vernoemde annexen verdubbeld in
oppervlakte. Tevens is de noordoostelijke hoek min of meer volgebouwd met de
oprichting van een U-vormige constructie waarvan de opening gericht is naar de
steeg aan de noordgrens van het projectgebied. Ten zuiden hiervan kent de

45
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noordelijke stalling/tuinhuisje eveneens uitbreiding: er werd een lineair bouwblok
bijgebouwd aan de westelijke zijde. Tot slot kan nog melding gemaakt worden van
een nieuw gebouwtje in het zuiden van het projectgebied, ten zuiden van de
centraal gelegen huizenrij.
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Figuur 41. Situering van het projectgebied ten opzichte van het kadastraal plan
van Gevaert en Van Impe.46

4.2.2.11 Kaart van Armand Heins (1911-1912)
Hoewel tussen het einde van de 19e en het midden van de 20e eeuw verschillende
kaarten van Gent werden opgemaakt, bieden deze slechts weinig meerwaarde met
betrekking tot het uitzicht van het projectgebied. De aanwezige bebouwde zones
worden immers weergegeven als een aaneengesloten huizenblok dat volledig
ingekleurd wordt. Daardoor kunnen geen uitspraken gedaan worden omtrent de
aard van de aanwezige bebouwing en de eventuele nieuwbouw of afbraak die zich
heeft voorgedaan. Eenzelfde opmerking geldt tevens voor de vele topografische
kaarten, die daardoor eveneens weinig extra informatie aanleveren. Bijgevolg werd
ervoor geopteerd om deze kaarten niet op te nemen in deze bureaustudie, maar te
focussen op die kaarten die wel degelijk een betere inschatting van de
(bouw)geschiedenis van het projectgebied mogelijk maken.

46
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Hoewel de kaart van Armand Jean Heins de bebouwing als een aaneengesloten
blok weergeeft, wordt ze hieronder toch beschreven. De kaart geeft immers, als
eerste, enkele belangrijke wijzigingen weer in de omgeving van het projectgebied.

Figuur 42. Situering van het projectgebied ten opzichte van de kaart van Heins.47

Een eerste verandering betreft een nieuw aangelegde straat aan de zuidzijde van
het projectgebied, met name de Bomastraat, die werd afgelijnd in 1901 en
vervolgens tussen 1903 en 1907 verkaveld (cf. supra). De linkerzijde wordt bijna
volledig ingenomen door de elektriciteitscentrale die eveneens op het plan staat
weergegeven en omstreeks de Eerste Wereldoorlog gebouwd werd. Sindsdien
verstoren de hoge schouwen van de centrale het stadsbeeld (cf. supra). Een tweede
belangrijke wijziging betreft het feit dat het Stekenevaardeken niet langer wordt
weergegeven op de kaart en dus gedempt of overwelfd werd. Vermoedelijk hangt
dit samen met de sanering van de Meerhemwijk (cf. supra).
In dit kader kan een detail uit de kaart van Victor Compijn en Alfons Soenen,
eveneens uit 1911, wat aanvulling bieden. De kaart is publiek beschikbaar maar
kan enkel met een lage resolutie geconsulteerd worden, waardoor ze niet
raadpleegbaar is op detailniveau. Onderstaand uittreksel geeft echter een blik op
een deel van het projectgebied.

47
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Figuur 43. Uittreksel uit de kaart van Compijn en Soenen.48

Dit detail focust op de hoger vermelde textielfabriek van de familie Bauwens op de
locatie van het voormalige Predikheressenklooster. Zoals hoger reeds aangegeven
werd het complex overgenomen door de familie Van Loo. Op deze kaart wordt het
complex “Katoenspinnerij Suppès Filature de Coton” benoemd, wat betekent dat
de familie Suppès de fabriek heeft overgenomen en dit op 28 november 1907.49
Door de aanleg van de Kongostraat is het fabrieksgebouw gescheiden geraakt van
het parkgedeelte, dat uiteindelijk volledig zal verdwijnen. Het Stekenevaardeken
wordt nog weergegeven, maar met een stippellijn, wat betekent dat het riviertje niet
gedempt is, maar slechts overwelfd en dus in gebruik is als riool. Het zuidelijke deel
van het huidige projectgebied, op de hoek van de Bomastraat met Nieuwland, is
nog net zichtbaar. Op deze locatie geeft de kaart de ‘Vlasspinnerij Grenier Filature
de Lin” weer. Betekent dit dat het complex binnen het projectgebied in oorsprong
een textielfabriek huisvestte ?
De voormalige vlasspinnerij Grenier50 werd opgericht in 1852, en wordt gesitueerd
ter hoogte van het huidige Nieuwland 68, op de hoek met de Désiré Fiévéstraat,
ten noorden van het projectgebied. Op basis van een studie51 van de “Wegwijzer
der stad Gent (met voorgeborchten en der provincie Oost-Vlaanderen)”, een
almanak die werd uitgegeven sinds het einde van de 18e eeuw en onder andere

Devriese L., Het Bauwenshuis in het Nieuwland. Een verwaarloosd relict van het Gentse
industriële verleden, in: Ghendtsche Tydinghen 43, nr. 1, p. 323-330.
49 https://nl.wikipedia.org/wiki/Filature_Supp%C3%A8s
50
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2018:
Vlasspinnerij
Grenier
[online],
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/19561 (geraadpleegd op 22 maart
2018).
51 Debo R., 2014. Spinnen en weven in de stad. Een chronologische en geografische
reconstructie van de Gentse textielindustrie 1900-2000, UGent, Gent.
48
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een oplijsting geeft van alle bedrijven in de stad, kan de fabriek meer nauwkeurig
gesitueerd worden ter hoogte van Nieuwland 64, en dus dichter bij het
projectgebied. Op basis van deze gegevens, in combinatie met het stadsplan van
Compijn

en

Soenen,

kan

geconcludeerd

worden

dat

het

fabrieksterrein

vermoedelijk doorliep tot binnen het projectgebied.
Ten oosten van het projectgebied wordt het “Werkhuis der Elektriciteit/Usine
d’Electricité” weergegeven. Tot slot toont deze kaart goed aan

dat het

Stekenevaardeken zich wel degelijk ten oosten van -en dus buiten- het
projectgebied bevindt. Hoewel deze eens belangrijke vaart sedert mensenheugenis
overwelfd is, is het tracé nog te volgen in de hedendaagse perceelsindeling

4.2.2.12 Topografische kaarten Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw
(1950-1970)
Een laatste historische kaart die kan aangewend worden, betreft een topografische
kaart die tussen 1950 en 1970 door het Ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw werd opgemaakt. Slechts de kustlijn en een aantal stedelijke
gebieden, waaronder ook de stad Gent, werden gekarteerd. De kaart toont aan dat
quasi het volledige projectgebied is volgebouwd, met slechts een aantal kleinere
zones die onbebouwd blijven. Deze laatste situeren zich in de zuidwestelijke hoek,
min of meer centraal aan de straatzijde en aan de oostelijke zijde van het
projectgebied.

Figuur 44. Situering van het projectgebied ten opzichte van de topografische
kaarten van het MOW.52

52

http://www.geopunt.be/
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4.2.3

Relevante luchtfoto’s

Na het onderzoek van het kaartenmateriaal, dat steeds met een zweem van
artistieke vrijheid en de harde realiteit van verschuivingen in het georefereren
beladen is, kunnen ook enkele luchtfoto’s onderzocht worden. De publiek
beschikbare foto’s kunnen immers aangewend worden om de meer recente
aanpassingen in het onderzoeksgebied te bekijken. Het is zo dat de fotografie zich
pas in de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkeld heeft en dat de luchtfotografie
pas in de Eerste Wereldoorlog een hogere vlucht heeft genomen. Voor het
onderzoeksgebied bestaan luchtfoto’s uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar
deze zijn niet publiek te consulteren.

4.2.3.1

Orthofoto uit 1952

De luchtfoto in grijstinten van het gebied in 1952 is niet zo duidelijk op detailniveau.
Toch kan, op basis van de zichtbare schaduwen, met vrij grote zekerheid gesteld
worden dat het uitzicht binnen het projectgebied niet veranderd is ten opzichte van
deze die wordt weergegeven op het kadastraal plan van Gevaert en Van Impe uit
1878. Meer details biedt deze luchtfoto echter niet.
62

Figuur 45. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1952.
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4.2.3.2

Orthofoto uit 1969-1979

De luchtfoto uit 1969-1979 geeft een volledig andere situatie: de bestaande
bebouwing is volledig verdwenen, en vervangen door nieuwe bedrijfsgebouwen.
Deze aanpassingen kaderen in de gewenste uitbreiding van een stapelplaats voor
de voormalige Intercoöperatieve Zuivelfabriek INCO (cf. supra). De gebouwen aan
de zijde van Nieuwland werden in grote mate vervangen door een langwerpige
loods met een dak in roofing en een koepel in lichtplaten. Ook het nieuwe stuk loods,
op de hoek van de Bomastraat en Nieuwland, is reeds zichtbaar. De toegang tot
deze loods, via een automatische poort, was voorzien via de Bomastraat. Ook de
elektriciteitscabine en de koelkasten, in de noordwestelijke hoek, zijn aanwezig op
deze orthofoto. In de noordoostelijke hoek is het gebouw zichtbaar waaronder zich
de waterbak bevindt. Tussen de loods en dit gebouw bevinden zich de burelen
(gebouw I), de luchtbrug en de bedrijfslokalen (gebouw II) (cf. supra). Bijgevolg biedt
deze orthofoto een zicht op het projectgebied op het ogenblik dat de meeste
(hedendaagse) bebouwing aanwezig is. De overige gedeeltes zijn volledig verhard.
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Figuur 46. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1969-1979.

4.2.3.3

Orthofoto uit 1990

Een decennium later is de situatie drastisch gewijzigd. Een eerste wijziging betreft
het feit dat het noordelijke deel van de langwerpige loods werd afgebroken. De
naastliggende burelen, de luchtgang en de bedrijfslokalen waarmee deze
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verbinding maakte, werden eveneens afgebroken. De contouren zijn evenwel nog
duidelijk zichtbaar.
Min of meer ter hoogte van deze luchtbrug bevindt zich nu een scheidingsmuurtje
met een doorgang in het midden. De elektriciteitscabine en de belendende
koelkasten in het noordwesten en het gebouw met de onderliggende waterbak in
het noordoosten blijven behouden. De onbebouwde zones van het projectgebied
zijn volledig verhard en in gebruik als parking.
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Figuur 47. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1990.

4.2.3.4

Orthofoto uit 2012

Het uitzicht van het projectgebied blijft grotendeels ongewijzigd tot op heden, met
uitzondering van een kleine aanpassing die plaatsvindt tussen de winter van 2011
en die van 2012. Daarbij wordt een deel van het verharde terrein op het achterplan
uitgebroken en ingezaaid met gras. Dit komt overeen met de huidige situatie binnen
het projectgebied zoals deze ook kon worden vastgesteld tijdens het plaatsbezoek
(cf. supra).
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Figuur 48. Situering van het projectgebied op de luchtfoto uit 1990.

Het raadplegen van de luchtfoto’s uit 2013-2017 heeft dan ook geen nieuwe
inzichten opgeleverd.
Uit bovenstaande hoofdstukken blijkt dat er reeds sinds de 16e eeuw en
waarschijnlijk sinds de late middeleeuwen bewoning binnen het onderzoeksgebied
aanwezig was, geprangd tussen de straat (Nieuwland) en het Stekens Vaardeke.
Het kaartenmateriaal biedt dus een inzicht in het gebied vanaf de 16e eeuw en in
het beste geval vanaf de late middeleeuwen. Voor een inschatting van de
mogelijkheid tot het aantreffen van sporen uit oudere perioden, dienen de
archeologische indicatoren in de dichte nabijheid van het onderzoeksgebied
worden onderzocht.

4.3

Archeologische situering van het onderzochte gebied

Het projectgebied bevindt zich binnen de vastgestelde archeologische zone van de
stad Gent (ID 140021), wat betekent dat er heel wat erfgoedindicatoren in de nabije
omgeving aanwezig zijn. De voornaamste elementen, die van belang zijn voor het
projectgebied, werden hoger reeds aangehaald, en zullen hier niet meer herhaald
worden. Binnen dit hoofdstuk wordt dan ook de nadruk gelegd op de stand van
zaken

van

het

reeds

uitgevoerde

archeologisch

onderzoek

rondom

het

projectgebied. Er moet echter geconcludeerd worden dat er in deze stadswijk nog
maar weinig gekende archeologische sites aanwezig zijn.
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ZonderNaamstraat 16

Figuur 49. Situering van de voor het onderzoeksgebied relevante CAI-meldingen
ten opzichte van het onderzoeksgebied.

Een eerste voor het projectgebied relevante melding van archeologisch onderzoek
die in de Centraal Archeologische Inventaris is opgenomen, heeft betrekking op het
hoger vermelde Sint-Jacobsgodshuis (CAI 157797), dat zich ten zuidwesten van het
projectgebied bevond. Tot op heden zijn echter nog geen materiële sporen van dit
godshuis aangetroffen.
Net ten oosten hiervan werd in het voorjaar van 2015 een vlakdekkende opgraving
uitgevoerd aan het Godshuishammeke 14-16. Het onderzoek53 is als dusdanig nog
niet opgenomen in de CAI; het gebied staat wel reeds ingekleurd als een “Gebied
Geen Archeologie”. Het gebied grenst aan een open ruimte die volledig omgracht
was en toebehoorde aan het Sint-Jacobsgodshuis, maar verhuurd werd aan een
huidenvetter en later zelfs fungeerde als blekerij. Sinds 1835 werd het terrein
ingericht als beluik, dat pas volledig gesloopt werd in de tweede helft van de 20e
eeuw.
Tijdens de opgraving werden drie archeologische vlakken aangelegd, waarbij de
antropogene lagen werden aangetroffen tot op een diepte van circa 2 meter onder
het maaiveld. Bijgevolg kon de top van de natuurlijke bodemopbouw bepaald
worden op 4,8 meter ten opzichte van de TAW. Deze kenmerkte zich door zwak
siltig zand met verspreid enkele kleiige bandjes. De antropogene lagen bestonden
uit een bovenste, opgebracht pakket dat gekenmerkt werd door de aanwezigheid
van grote hoeveelheden puin en zonder al te veel stratigrafie. Op een diepte van

S.n., 2015. Evaluatieverslag archeologische opgraving Gent, Godshuishammeke, BAAC
Vlaanderen bvba, Gent.
53
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5,60 m TAW werden de historisch meer interessante kleiige lagen aangesneden
waarbij de oudste lagen aan de hand van aardewerk gedateerd konden worden in
de 15e eeuw. Tussen deze antropogene, dateerbare lagen en de natuurlijke bodem
werden grote zones met een onregelmatige vorm en met brokken humeus
materiaal aangetroffen. Deze konden geïnterpreteerd worden als sporen van
“trampling”.

Deze trappelzones waarin

soms

nog voet-

of pootafdrukken

herkenbaar zijn, worden gevormd door mens en/of dier op van oorsprong natte
gronden en wijzen op passage en een gebruik van deze natte gronden als
weideland.
De aangetroffen wijzen op een occupatie van de site in 4 fase met een eerste
ingebruikname van het terrein in de 15e eeuw (volgend op het gebruik voor
beweiding). Tijdens de 16e en de 17e eeuw werd het terrein omgracht en voor de
eerste keer bebouwd. In de derde fase, gaande van de 18e tot (het begin van) de
19e eeuw, werden de grachten gedempt en was hier een leerlooierij gevestigd. Tot
slot werd de bestaande bebouwing uitgebreid en werd onder andere een beluik
opgericht. Uit deze laatste fase dateren ook de resten van een kademuur en de
mogelijke aanwezigheid van een inham of aanlegplaats.
Ten zuiden van het projectgebied werd een archeologisch proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd op een terrein aan de Blekersdijk/Ham. Hier werden geen archeologisch
relevante sporen aangetroffen. Wel kon worden vastgesteld dat het terrein
gedurende lange tijd onbebouwd is gebleven. Bovendien werd het projectgebied
doorsneden door het Leopoldsvaardeken, een aftakking van de Leie die mogelijks
te vergelijken is met het Stekenevaardeken. Vanaf de 17e eeuw werd het terrein
circa 2,8 meter opgehoogd met aangevoerde grond, waarna de eerste bebouwing,
bestaande uit industriële complexen, pas werd opgericht in de loop van de 19e
eeuw.
Een vergelijkbaar beeld werd aangetroffen tijdens een proefputtenonderzoek aan
de Zonder-Naamstraat 16, ten oosten van het voorgaande onderzoek.54 Dit
onderzoek werd echter nog niet opgenomen in de CAI, noch werd het terrein als
GGA geïnventariseerd.
Het hier besproken archeologisch onderzoek is zeker en vast niet het enige dat in
de (ruimere) omgeving van het projectgebied werd uitgevoerd. Echter, een
bespreking van al het uitgevoerde onderzoek zou buiten de radius van het huidige
onderzoeksgebied vallen. Er is dus geopteerd om de bespreking te beperken tot
de meest nabije onderzoeken, wat voldoende is om gefundeerde uitspraken te
doen omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied.
Algemeen kan gesteld worden dat het archeologisch onderzoek in de stad Gent
nog steeds heel veel bijkomende kenniswinst oplevert en steeds nieuwe inzichten
verschaft

in

wat

men

denkt

te

weten

over

de

ontstaans-

en

Vanoverbeke R. & Swaelens C., 2017. Archeologische prospectie met ingreep in de bodem.
Gent, Zonder-Naamstraat 16, BAAC Vlaanderen Rapport nr. 789, Gent.
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ontwikkelingsgeschiedenis van de stad. Ondanks de vele recente (20e-eeuwse)
verstoringen, zijn nog heel wat oudere sporen op een dieper niveau terug te vinden.
Dit bewijst ook het onderzoek aan het Godshuishammeke, waar het archeologisch
niveau zich bevond onder een 20e-eeuws verstoringspakket. Deze oudere sporen
kunnen het hiaat in de kennis van de oudste geschiedenis van de stad opvullen.

4.4

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied

Men kan zich dus afvragen of er middels het raadplegen van de historische data,
de historische kaarten, de luchtfoto’s en de gekende archeologische gegevens
voldoende elementen zijn om de historische en archeologische realiteit van het
huidige onderzoeksgebied te bepalen.
In eerste instantie kan men op basis van luchtfotografische en cartografische
gegevens stellen dat het onderzoeksgebied reeds in de eerste helft van de 16e
eeuw bebouwd was. Er zijn geen oudere kaarten beschikbaar, maar men kan
vermoeden dat deze bebouwing reeds eerder binnen het onderzoeksgebied
aanwezig was. Er is dus een reële verwachting op het aantreffen van sporen uit de
16e tot 19e eeuw, of ouder. Het gaat om de resten van een huizenblok, waarbij de
bebouwing zich hoofdzakelijk langs Nieuwland bevond, met tuinen en een beluik in
oostelijke richting. Gezien de beperkte oppervlakte van het onderzoeksgebied moet
men zich echter afvragen in hoeverre het onderzoeksgebied niet volledig binnen de
zone van de historische bebouwing valt. Desalniettemin bestaat de kans dat er
binnen dit onderzoeksgebied resten van deze historische bebouwing worden
aangetroffen en op basis van het kaartenmateriaal kan niet worden uitgesloten dat
deze ook teruggaan op een situatie uit de late middeleeuwen. Er is ook
onvoldoende data om te stellen dat alle archeologische sporen door de
opeenvolgende 19e en 20e -eeuwse bebouwing zijn vernietigd.
Op basis van de archeologische indicatoren in de dichte omgeving kan worden
besloten dat het gebied zich in een lager gelegen gebied ten noorden van de
stadskern bevindt. Dit drassige gebied werd gedurende lange periode in gebruik
genomen als weideland dat in gebruik was als blekerij of voor de begrazing door
vee. Dit is een situatie die voor het oostelijke deel van het projectgebied zelfs nog
langer (XX wanneer laatst op kaartenmateriaal ?) in voege blijft. Het westelijke deel,
aan de straatzijde, wordt echter verkaveld naar aanleiding van de nood aan
woonuitbreiding tijdens de 14e eeuw. Hiervan kunnen de archeologische sporen
zich bevinden in leeflagen en ophogingspakketten (zogenaamde “zwarte lagen”)
bevinden en aangezien er geen bodemkundige data beschikbaar is om dit te
bevestigen of te ontkrachten, moet worden uitgegaan van een mogelijke
aanwezigheid van deze lagen. Deze kunnen dus binnen het onderzoeksgebied
voorkomen en hebben in dat geval een goede bewaring van archeologische sporen
en relicten tot gevolg. Bovendien is uit archeologisch onderzoek in het verleden
gebleken dat onder deze leeflagen of afvallagen ook oudere sporen dan
middeleeuwse sporen aangetroffen kunnen worden, het gaat dan om pre-stedelijke
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sporen, bijvoorbeeld uit de ijzertijd en de Romeinse periode. In het geval van een
sterk verstedelijkt gebied als Gent kunnen de kleinste resten uit deze periode
(residueel aardewerk, een geïsoleerd crematiegraf, …) een belangrijke bron van
informatie over de ontstaansgeschiedenis van de stad opleveren.

4.5

Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed

Bovenstaande gegevens bieden dus een bepaalde algemene verwachting naar
archeologische

sporen

en

structuren

binnen

het

onderzoeksgebied.

Het

projectgebied is echter geen onbeschreven blad waardoor de archeologische
verwachting naar de aanwezigheid van archeologische sporen en structuren op
basis van de hierboven besproken geologische, bodemkundige, historische en
archeologische parameters dient bijgesteld te worden.
1.

Het onderzoeksgebied bevindt zich in een lager, drassig gelegen gebied ten
noorden van de zogenaamde kuip van Gent.

2.

Dergelijke gebieden werden gedurende lange tijd in gebruik genomen voor
ambachtelijke activiteiten, waarbij gedacht kan worden aan bleekweides,
leerlooierijen en begrazing door vee.

3.

De kans op een goede bewaring van oude sporen is mogelijk, want er is
mogelijk een leeflaag, afvallaag of “zwarte laag” aanwezig die een dik
afdekkend pakket heeft gevormd, waarbinnen en waaronder de oudere
archeologische sporen en relicten bewaard zijn. Op basis van recent
archeologisch onderzoek in de nabijheid van het projectgebied kan de dikte
van de aanwezige antropogene pakketten geschat worden op 2 meter.

4.

Het cartografisch materiaal toont een doorlopende bewoning van het
onderzoeksgebied sinds de 16e eeuw. Dit gaat waarschijnlijk terug op een
situatie uit de 14e eeuw, wanneer deze nieuwe stadswijk stelselmatig wordt
volgebouwd; aanvankelijk omwille van de nood aan woonuitbreiding, later
zullen zich hier voornamelijk textielfabrieken vestigen.

5.

Binnen het projectgebied blijft de focus liggen op bedrijfsactiviteiten waarbij
het complex aanvankelijk in handen is van een melkcoöperatieve, en later
als overslagplaats van fruit en groenten wordt gebruikt.

6.

Deze activiteiten brengen enerzijds een afbraak van bestaande bewoning
met zich mee, en anderzijds de oprichting van nieuwe, veelal onderkelderde
bedrijfsgebouwen

waarbij

de

impact

op

het

eventueel

aanwezige

bodemarchief vrij groot is. De gekende verstoringen behelzen een totale
oppervlakte van 3173,58 m² (of maar liefst 53% van het volledige
projectgebied) en manifesteren zich in hoofdzaak in het noorden. De
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verstoring reikt tot minimaal 3 meter onder het maaiveld en dus tot in de
natuurlijke bodem.
Hieruit kan worden besloten dat er binnen de onverstoorde zones van het
onderzoeksgebied een kans is op het aantreffen van archeologische sporen en
structuren. Om deze archeologische sporen en structuren te kennen en gepaste
maatregelen voor het behoud of onderzoek op te stellen, is een prospectie met
ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk.
Op basis van bovenstaande gegevens is het immers niet mogelijk om de aan- of
afwezigheid van deze sites finaal uit te sluiten. Het stoffelijk vaststellen en
waarderen van de mogelijk aanwezige archeologische sporen is dus noodzakelijk
en aangezien dit heden niet mogelijk is (zie §Beschrijvend gedeelte) dient dit in een
uitgesteld traject te gebeuren.
Voor een gedetailleerde bespreking van de maatregelen wordt verwezen naar het
onderdeel Programma van Maatregelen van deze archeologienota (zie §Inleiding).
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5 BESLUIT
5.1

Antwoord op de onderzoeksvragen

Aan het begin van deze bureaustudie (zie §Onderzoeksopdracht) werden enkele
elementaire onderzoeksvragen gesteld, die in de loop van de tekst gaandeweg
beantwoord zijn. Hier worden deze bij wijze van besluit hernomen en beantwoord.
-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?
Het onderzoeksgebied bevindt zich landschappelijk binnen de laag gelegen
alluviale vlakte van de Leie. Dergelijke gronden kennen een belangrijkste
gebruik voor ambachtelijke activiteiten, maar worden pas echt interessant
mits de waterhuishouding onder controle gebracht kan worden.

-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?
De beschikbare archeologische, historische en cartografische bronnen
geven aan dat het onderzoeksgebied mogelijk sinds de late middeleeuwen
gebruikt werd als (bleek)weide waarbij bewoning aanwezig was langsheen
de straat Nieuwland. Pas vanaf de 16e eeuw kan met zekerheid bewoning
binnen het projectgebied worden vastgesteld, waarna deze bewoning
geleidelijk een meer industrieel karakter krijgt. Hoewel de bedrijfsactiviteit
verschillende vormen aanneemt, is er sprake van een doorlopende activiteit
tot op heden.

-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?
De geplande werken hebben een volledige verstoring van het bodemarchief
tot gevolg. De eventueel aanwezige archeologische sporen en structuren
zullen dus ook verloren gaan.

-

Is vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke is de te volgen strategie?
Een prospectie met ingreep in de bodem is noodzakelijk, aangezien in deze
fase (uitgesteld traject) de aan-of afwezigheid van archeologische sporen
niet met zekerheid kan worden gesteld. De kans is groot dat er binnen de
onverstoorde

zones

van

het

onderzoeksgebied,

ondanks

de

kleine

oppervlakte, archeologische sporen en structuren aanwezig zijn. Om deze
te kennen en correcte maatregelen in het kader van de geplande werken te
kunnen formuleren, is een prospectie met ingreep in de bodem in de vorm
van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk. De hierbij te volgen strategie
wordt uitgetekend in het onderdeel Programma van Maatregelen.
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5.2

Besluit voor een algemeen publiek

Naar aanleiding van de geplande bouw van een residentieel complex met een
ondergrondse garage op de hoek van Nieuwland en de Bomastraat in Gent werd
door

Hembyse

Archeologie

onderzocht

wat

het

archeologisch

kennisvermeerderingspotentieel van de site is en wat de te nemen maatregelen zijn
om het kennispotentieel te vrijwaren.
Uit het bureauonderzoek bleek dat het onderzoeksgebied doorlopend is bewoond
sinds de 16e eeuw, waarbij deze bewoning waarschijnlijk reeds tot de 14e eeuw
teruggaat. Het onderzoeksgebied werd sinds de 14e eeuw opgenomen binnen de
derde stadsomwalling en kende daarvoor een gebruik als bleekweide. Naar
aanleiding van de 14e-eeuwse woonuitbreiding werden deze nieuw ontgonnen
gronden echter stelselmatig bebouwd: vanaf dan is er sprake van bebouwing aan
de straatzijde met tuintjes in het binnengebied. Later wordt het grootste deel van
deze bebouwing in verschillende fasen afgebroken om plaats te maken voor een
complex voor handelsactiviteiten.
Er is een kans dat er binnen de onverstoorde delen van het onderzoeksgebied
sporen uit de periode van deze stadsuitbreiding worden aangetroffen: bij
archeologisch onderzoek in de nabijheid werden immers sporen van de eerste
bebouwing aangetroffen. Het aantreffen van oudere sporen kan hierbij niet worden
uitgesloten. Gezien de mogelijke aanwezigheid van een afdekkend pakket, ook
gekend als een “zwarte laag”, is de kans op het aantreffen van oudere sporen en
structuren vrij groot. Om vast te stellen of deze sporen en structuren al dan niet
aanwezig zijn en hoe ze desbetreffend geval bewaard zijn, is een prospectie met
ingreep in de bodem noodzakelijk: de historische en cartografische bronnen zijn
hiervoor net niet voldoende. Deze prospectie dient te gebeuren wanneer de
stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd en de bestaande verharding
verwijderd en de aanwezige bebouwing gesloopt is. Dan zal ten volle duidelijk
kunnen worden wat het archeologisch kennispotentieel van de site is en kan deze
kennis voor de toekomst worden bewaard.
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DOV Boorrapport
Boring
Proefnummer:
X (mLambert):
Y (mLambert):
Z (mTAW):
Gemeente:
Uitvoerder:

kb22d55w-B816
105303.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
194895.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
8.00 (Z_afgeleid van topokaart)
Gent
Behiels-(Lemmens)-Wetteren

Aanvangsdatum:
01/01/1955
Uitvoeringsmethode: onbekend
Diepte (m):
0.00 - 41.00
Water op (m):

Lithologische beschrijving
Auteur(s):
onbekend (bedrijf-dienst onbekend)
Van(m)
0.00
8.50
13.00
16.00
19.00
27.00
30.00
32.00
37.00
37.30

Tot(m) M
8.50
13.00
16.00
19.00
27.00
30.00
32.00
37.00
37.30
41.00

Betrouwbaarheid: goed

Beschrijving
Veenhoudend, kalkrijk zand met talrijke schelpen.
Bruinachtig, tamelijk grof zand, schelpen.
Grijs zand met keien.
Bruingroenachtig zand.
Groenachtig fijn zand.
Bleekgroen zeer kleiachtig zand, kalkrijk.
Groenachtige kiezelzandsteen.
Bleekgroene zandige klei.
Bleekgroen, kalkrijke, weinig harde zandsteen, met num. planulatus (grote vorm)
Zand met steengruis, schelpen (verspoeld).

Formele stratigrafie - 30/07/1992
Auteur(s):
De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent)
Van(m)
0.00
16.00
27.00
37.00

Tot(m)
16.00
27.00
37.00
41.00

Betrouwbaarheid: goed

Beschrijving
Q - Quartaire afzetting
GeVl - Lid van Vlierzele (Formatie van Gentbrugge)
GePi - Lid van Pittem (Formatie van Gentbrugge)
TtEg - Lid van Egem (Formatie van Tielt)

Quartaire stratigrafie - 17/08/1999
Auteur(s):
Vermeire (bedrijf-dienst onbekend)

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
13.00 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies
13.00
16.00 Valleibodemgrind, ,

Informele stratigrafie
Auteur(s):
Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))
Van(m)
0.00
19.00

Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend

Betrouwbaarheid: goed

Tot(m) Beschrijving
19.00 Q
41.00 PI
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p.1

DOV Boorrapport
Boring
Proefnummer:
X (mLambert):
Y (mLambert):
Z (mTAW):
Gemeente:
Uitvoerder:

kb22d55w-B1129
105304.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
194895.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
7.00 (Z_afgeleid van topokaart)
Gent
Behiels-(Lemmens)-Wetteren

Aanvangsdatum:
01/01/1963
Uitvoeringsmethode: spoelboring
Diepte (m):
0.00 - 40.00
Water op (m):

Lithologische beschrijving
Auteur(s):
onbekend (bedrijf-dienst onbekend)
Van(m)
0.00
1.75
5.00
6.00
7.00
12.30
13.50
16.00
19.50
23.50
26.00
30.00
31.00
36.00
38.00

Tot(m) M
1.75
5.00
6.00
7.00
12.30
13.50
16.00
19.50
23.50
26.00
30.00
31.00
36.00
38.00
40.00

Betrouwbaarheid: onbekend

Beschrijving
Onbekend.
Bruin leemhoudend zand.
Veenhoudend zand, zoetwaterschelpjes, vivianiet.
Bruinachtig zand, fijn, plantenresten, zoetwaterschelpen.
Geelachtig, tamelijk fijn zand, wat schelpengruis.
Grijsachtig kalkachtig leem.
Bleekgrijs half fijn zand, kalkhoudend.
Grijsachtig fijn leemhoudend kalkrijk zand.
Fijn, groen iets kleihoudend kalkhoudend zand.
Groenachtig silteus kalkrijk zand, gedeeltelijk versteend.
Grijsgroen silteus kalkrijk zand.
Groenachtige kiezelzandsteen.
Kalkrijk silteus kleihoudend, grijs-groenachtig zand.
Idem; met Num. planulatus.
Zeer fijn groenachtig zand, talrijke Num. planulatus.

Formele stratigrafie - 30/07/1992
Auteur(s):
De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent)
Van(m)
0.00
19.50
23.50
36.00

Tot(m)
19.50
23.50
36.00
40.00

Betrouwbaarheid: onbekend

Beschrijving
Q - Quartaire afzetting
GeVl - Lid van Vlierzele (Formatie van Gentbrugge)
GePi - Lid van Pittem (Formatie van Gentbrugge)
TtEg - Lid van Egem (Formatie van Tielt)

Quartaire stratigrafie - 17/08/1999
Auteur(s):
Vermeire (bedrijf-dienst onbekend)

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
5.00 Holoceen, continentaal alluvium, grof facies
5.00
13.00 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies

Informele stratigrafie
Auteur(s):
Gulinck, Marcel (Belgische Geologische Dienst (BGD))
Van(m)
0.00
19.50

Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend

Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend

Betrouwbaarheid: onbekend

Tot(m) Beschrijving
19.50 Q
36.00 p1c
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p.1

DOV Boorrapport
Van(m)
36.00

Tot(m) Beschrijving
40.00 iep
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p.2

DOV Boorrapport
Boring
Proefnummer:
X (mLambert):
Y (mLambert):
Z (mTAW):
Gemeente:
Uitvoerder:

kb22d55w-B97
105341.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
194846.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)
5.00 (Z_afgeleid van topokaart)
Gent
Axer-Jette St.Pierre

Aanvangsdatum:
01/01/1926
Uitvoeringsmethode: droge boring
Diepte (m):
0.00 - 13.00
Water op (m):

Lithologische beschrijving
Auteur(s):
onbekend (bedrijf-dienst onbekend)
Van(m)
0.00
2.75
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
11.00
11.30

Tot(m) M
2.75
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
10.00
11.00
11.30
13.00

Betrouwbaarheid: onbekend

Beschrijving
grijze leem
grijs, fijn zand
grijs, leemhoudend zand
grijs, kwartsachtig zand
grijs, zeer kwartsachtig zand
grijsgeel zand
grijsgroene, leemhoudende klei
grijs zand met vele silexrolkeien, en een stul Cardium porulosum
grijs, sterk kwartsachtig zand
grijsgroen, fijn zand, glauconiethoudend

Formele stratigrafie - 30/07/1992
Auteur(s):
De Ceukelaire, Marleen (Universiteit Gent)
Van(m)
0.00

Betrouwbaarheid: onbekend

Tot(m) Beschrijving
13.00 Q - Quartaire afzetting

Betrouwbaarheid
onbekend

Quartaire stratigrafie - 17/08/1999
Auteur(s):
Vermeire (bedrijf-dienst onbekend)

Betrouwbaarheid: onbekend

Van(m) Tot(m) Beschrijving
0.00
4.00 Holoceen, continentaal alluvium, grof facies
4.00
11.30 Weichseliaan, continentaal, fluviatiel, periglaciaal, grof facies

Informele stratigrafie
Auteur(s):
Halet, Frans (Belgische Geologische Dienst (BGD))
Van(m)
0.00

Betrouwbaarheid
onbekend
onbekend

Betrouwbaarheid: onbekend

Tot(m) Beschrijving
13.00 Q
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