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Plan 1: Plangebied op topografische kaart1 (18-6-2018; digitaal; 1/5000)
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Plan 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2 (18-6-2018; digitaal; 1/5000)

2
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Plan 3: Plangebied op een recente orthofoto3 (18-6-2018; digitaal; 1/1000)
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1.2 Juridisch kader en onderzoekstraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving.

Naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen heeft BAAC
Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt. Op het terrein aan de Sint-Lievenspoortstraat 129
in Gent zal door de initiatiefnemer een nieuwbouw en een renovatie gerealiseerd worden, met name
een kinderdagverblijf, ondergrondse parkeergarage, een revalidatiecentrum, een tuinzone en de
renovatie van twee historische panden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen
die qua omvang een directe bedreiging kunnen betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch
erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een
onomkeerbaar informatieverlies.
De totale oppervlakte van het plangebied Gent, Sint-Lievenspoortstraat 129 bedraagt ca. 5711 m². Het
projectgebied is niet gelegen binnen een beschermde archeologische site, echter wél binnen een
archeologisch vastgestelde zone, namelijk de historische stadskern van Gent. Verder komt het
projectgebied niet voor op de kaart met gebieden waarin geen archeologische waarden (meer) te
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verwachten zijn (GGA, gebieden geen archeologie).4 Daarnaast werden voor het plangebied en de
directe omgeving geen waarden voor ‘beschermd onroerend erfgoed’ opgenomen in het Geoportaal.
Aangezien het plangebied in een woongebied ligt en binnen een archeologische vastgestelde zone, de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer
bedraagt en de ingreep minstens 100 m² bedraagt, is volgens het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013 een archeologienota vereist. Deze bekrachtigde archeologienota wordt bij de aanvraag voor
de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen gevoegd.

1.3.1 Huidige situatie
Het plangebied bevindt zich in dens bebouwd stedelijk gebied. Op de percelen die deel uitmaken van
het plangebied, met huisnummers 123 tot en met 143, huist tot op vandaag de vzw Sint-Lievenspoort.
Op 26/02/2018 werd een plaatsbezoek uitgevoerd. Hierbij werden de aanwezige gebouwen en kelders
bezocht om de huidige situatie en mogelijke verstoringen in te schatten.

Figuur 1: Gevels aan de Sint-Lievenspoortstraat (zuid) (©BAAC)

4
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Op heden is het volledige terrein hetzij bebouwd, hetzij verhard, op een kleine groenzone na (zie
orthofoto Plan 3, Figuur 1 tot Figuur 6). De bebouwing bestaat uit een aaneengesloten rij gebouwen
aan de kant van de Sint-Lievenspoortstraat, onderbroken door een toegangsweg, en een grote
polyvalente zaal / sportzaal in het zuiden van het plangebied. Een klein deel van het terrein fungeert
als groenzone. De rest van het terrein is verhard en wordt gebruikt als koer en als parking. Aan de SintLievenspoortstraat bevinden zich twee historische rijhuizen. Beide blijven behouden en worden
geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.
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Figuur 3: Gevels aan de Sint-Lievenspoortstraat (noord) (©BAAC)
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Figuur 2: Gevels aan de Sint-Lievenspoortstraat (noord) met beide historische rijhuizen (©BAAC).
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Figuur 5: Binnenplein van het MPI met achteraan de polyvalente zaal. Foto vanuit het noorden van het plangebied (©BAAC).
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Figuur 4: Binnenplein van het MPI. Foto vanuit het oosten van het plangebied (©BAAC).
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Figuur 6: Binnenplein van het MPI met achteraan de Sint-Lievenspoortstraat. Foto vanuit het noordoosten van het
plangebied (©BAAC).
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Enkele van de bestaande gebouwen zijn onderkelderd (Figuur 7). De diepte van de keldervloer van de
polyvalente zaal is 1,50 m onder het maaiveld. Het centrale gedeelte van dit gebouw is niet
onderkelderd en rust op vaste grond. Aan de kant van de Sint-Lievenspoortstraat bevinden zich enkele
kelders waarvan de vloer zich tussen 1,20 en 2 m onder het maaiveld bevindt. De twee historische
rijhhuizen zijn ook onderkelderd maar deze blijven integraal behouden.

9

Figuur 7: Ligging van de kelders in de te slopen volumes met weergave van hun diepte onder het maaiveld56 (11-7-2018;
digitaal; 1/1000)

5
6

Informatie verkregen van initiatiefnemer
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Figuur 8: Een van de kelders aan de Sint-Lievenspoortstraat (©BAAC).

1.3.2 Gekende verstoringen
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Ter hoogte van de verharde binnenkoer werden in 2001 saneringswerken uitgevoerd. Hierbij werden
vier stookolietanks verwijderd, één van 5.000 liter, twee van 10.000 liter en één van 25.000 liter.
Hiervoor werd plaatselijk een uitgraving gedaan tot ongeveer 4 m onder het maaiveld. De locatie van
deze uitgravingen is bij benadering weergegeven op Plan 4. Deze locaties werden nadien voorzien van
collectorvaten en regenwaterputten (Figuur 9).

11

Plan 4: De delen van het terrein die gesaneerd werden (locatie bij benadering)7 (19-6-2018; digitaal; 1/500)
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Figuur 9: Beelden van de saneringswerken op de binnenkoer8

8

Informatie verkregen van initiatiefnemer
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1.4 Geplande bodemingrepen
De opdrachtgever plant op het terrein een totale herontwikkeling van het plangebied met het
oprichten van een nieuw hoofdgebouw, voor onder andere een kinderdagverblijf, met ondergrondse
parkeergarage, een revalidatiecentrum met kruipkelder en de aanleg van een tuin (Plan 6). Hierbij
worden eventueel in het plangebied aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd. De
aard en omvang van de ingrepen worden hieronder beschreven.
Voorafgaand aan de werken wordt de bestaande bebouwing volledig afgebroken. Enkel de historische
panden met huisnummers 137 en 141 blijven behouden en worden gerenoveerd en geïntegreerd in
de nieuwbouw (Figuur 10). Onder de funderingen van deze woningen worden uit
stabiliteitsoverweging palen of putten voorzien.
De nieuwe riolering binnen het plangebied zal zo veel mogelijk in de reeds verstoorde zones worden
aangelegd.
De ingrepen in de bodem zullen gebeuren in drie zones.
-

Zone 1 (Rood op Plan 5): Tuin

De zone waarin de tuin en bovengrondse parking gepland zijn heeft een oppervlakte van 2779 m². De
diepte van de ingrepen in deze zone bedraagt maximaal 0,6 m. Er wordt een kleine parkeerzone
voorzien met 14 parkeerplaatsen. Een deel van de zone wordt verhard als toegangsweg tot de
parkeerzone en als brandweerweg. Grenzend aan de ondergrondse parkeergarage is de aanleg van
een educatieve tuin voorzien.
De toekomstige bovengrondse opbouw is in deze zone, inzake verstoring t.o.v. eventueel
archeologisch patrimonium, niet relevant.
-

Zone 2 (Blauw op Plan 5): Revalidatiecentrum

De zone voor de opbouw van het nieuwe revalidatiecentrum heeft een oppervlakte van ca. 975 m².
Deze zone is op heden volledig bebouwd, waarbij grote zones zijn onderkoelderd. Voor de bouw van
het nieuwe centrum zal de bestaande bebouwing eerst worden gesloopt. De nieuwe constructie zal
op putten of palen worden gefundeerd en zal niet onderkelderd worden. De ingreep in de bodem zal
max ca. 1 m diep reiken. Plannen en definitieve gegevens over het type fundering van het
revalidatiecentrum en over de aanleg van de open ruimte zijn nog niet in detail gekend maar de impact
van de geplande werken nu reeds al zo goed al volledig worden ingeschat.
Zone 3 (Groen op Plan 5): Parking

In deze zone wordt een nieuwbouw aangelegd met ruimte voor o.a. een kinderdagverblijf. Bij de
nieuwbouw hoort eveneens een grote ondergrondse parkeergarage. De uitgraving voor deze parking
zal een oppervlakte van ca 2014 m² hebben en een diepte van 4,15 m. De parking zal voorzien zijn van
52 parkeerplaatsen, twee fietsenstallingen en een berging. Verder zijn twee trappenhallen voorzien en
een liftkoker. De bovengrondse opbouw is inzake archeologie niet relevant.
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Plan 5: Overzicht geplande ingrepen9 (19-9-2018; digitaal; 1/1000)
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Plan 6: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting10 op orthofoto11

10
11

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2018c.
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Figuur 10: Indicatieve snede zijde Sint-Lievenspoortstraat (zie ook Bijlage 8.1.1)

Figuur 11: Indicatieve snede (zie ook Bijlage 8.1.1)
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Figuur 12: Indicatieve snede (zie ook Bijlage 8.1.1)
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Figuur 13: Snede revalidatiecentrum (zie ook Bijlage 8.1.1)

BAAC Vlaanderen Rapport 944

Figuur 14: Snede revalidatiecentrum (zie ook Bijlage 8.1.1)
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2 VOORONDERZOEK ZONDER INGREEP IN DE BODEM:
BUREAUONDERZOEK
2.1 Werkwijze en strategie
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek, namelijk net aantonen van de aan- of afwezigheid van een archeologische site, zonder
de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten, maar door de studie van gekende
of ontsloten informatiebronnen.

2.2 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

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

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?
Wat is de bewaringstoestand van deze waarden?
Betreft het behoudenswaardige archeologische waarden?
Wat is de relatie tussen deze waarden en het landschap?
Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

2.3 Heuristiek
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.

Administratieve en geografische kaarten:
-

GRB/kadasterkaart
Topografische kaart
Orthofoto
Tertiairgeologische kaart
Quartairgeologische kaart
Bodemkaart

BAAC Vlaanderen Rapport 944

Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.
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De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Naast de
gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.12
Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
-

CAI-kaart
Panoramisch Gezicht op de Stad Gent
Kaart van Horenbault
Kaart van Jacob Van Deventer
Kaart van Braun en Hogenberg
Kaart van Sanderus-Hondius
Ferrariskaart
Kaart van M. Seutter en Jean Michel Probst
Primitief kadasterplan van 1834
Topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw

De CAI-kaart wordt weergegeven met het grootschalig referentiebestand als onderkaart. De
onmiddellijke omgeving rondom wordt op de Ferraris-, Atlas der Buurtwegen, Popp- en
Vandermaelenkaart besproken. De beschrijving gebeurde onder meer op basis van de legende uit
België in kaart.13 Indien er een bijzondere locatie op te merken is, wordt deze, indien mogelijk,
vernoemd bij naam en uitgebreider beschreven. De historische en archeologische kaarten worden
gebruikt om een historisch-archeologische interpretatie van de locatie te bekomen.

12
13

CARTESIUS 2018
BEYAERT et al. 2006
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Er werd bij dit onderzoek advies ingewonnen bij de dienst Stadsarcheologie van de Stad Gent.
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2.4 Assessmentrapport
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

2.4.1 Landschappelijk kader
Hieronder volgt een overzicht van het grondgebruik en de aardkundige, hydrografische en fysischgeografische gegevens van het plangebied.
Topografische situering
Het plangebied Gent Sint-Lievenspoortstraat is gelegen in het zuiden van het centrum van Gent. De
straatnaam verwijst naar de Sint-Lievenspoort, een verdwenen stadspoort die in het zuiden toegang
verschafte tot de stad. Op de huidige percelen, met huisnummers 123 tot en met 143 (oneven),
bevindt zich tot op vandaag het Medisch Pedagogisch Instituut Sint-Lievenspoort. Dit centrum is er
gevestigd sinds 195814. Het plangebied is gelegen binnen een groter bouwblok dat, behalve door de
Sint-Lievenspoortstraat, wordt begrensd door de Krevelstraat in het noorden, de Brusselsepoortstraat
in het noordoosten en de Keizervest in het zuidoosten.

14

http://www.sintlievenspoort.be/over-sint-lievenspoort/historiek
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Het projectgebied bevindt zich volgens het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM) tussen 7,2 en
7,4 m + TAW. Het plangebied is quasi volledig bebouwd en/of verhard waardoor een hoogteopname
geen goed beeld geeft van het hoogteverloop. De omliggende straten bieden een duidelijker beeld van
het hoogteverloop van het terrein. Op de verschillende hoogteprofielen is een daling van het terrein
te zien van west naar oost (van 8,17 naar 6,77 m + TAW) en van noord naar zuid (8,00 naar 7,23 m +
TAW), in de richting van de keizervest (Figuur 15).

22

Plan 7: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)15 (19-2-2018; digitaal; 1/5000)
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Plan 8: Plangebied en hoogteprofielen op het DHM16 (19-2-2018; digitaal; 1/2000)
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Figuur 15: Hoogteverloop terrein17

De geomorfologische kaart was voor het plangebied niet beschikbaar. In geomorfologisch opzicht
bevindt (het centrum van) Gent, en zo ook het plangebied, zich binnen de Noordwest-Europese
laagvlakte en is gelegen in de nabijheid van de samenvloeiing van de Leie en de Schelde.18 Deze
Noordwest-Europese laagvlakte is een uitgestrekt gebied met verre horizonten, een laag reliëf en een
dicht net van waterlopen waarvan de belangrijkste in de Noordzee uitmonden. De twee voornaamste
rivieren, de Schelde en de Leie, die in Gent samenkomen, bepalen het lage en waterrijke landschap
van Zandig Vlaanderen. De riviervalleien wisselen af met zandige hoogten die zelden hoger reiken dan
15 m boven de zeespiegel. De hoogste top, met een hoogte van 29,10 m, is de Blandijnberg. Deze
verheffing is een getuigenheuvel uit het tertiair en bevindt zich op de plaats waar de Leie en Schelde
elkaar het dichtst naderen.19 De voet van deze heuvel bevindt zich in vogelvlucht op minder dan 650
m van de onderzoekslocatie. De gunstige situatie met leefbare hoogten dicht bij water oefende een
grote aantrekkingskracht uit op mensen. Dat gold ook al voor de eerste bewoners, zowat 60.000 jaar
geleden.20 In het sterk verstedelijkt landschap van vandaag valt er van de oorspronkelijke topografie

17 AGIV

2017a
DE CLERCQ & LALEMAN 2010, p.21
19
CAPITEYN et al. 2007, p.6
20 DE CLERCQ & LALEMAN 2010
18
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Landschappelijke en hydrografische situering
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niet zo veel meer te merken hoewel toponiemen als berg, kouter of donk voor de hoogten en meers,
gracht en lei voor de laagten nog herinneren aan vroegere landschappen.21 22
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen23 wordt binnen het plangebied het tertiair substraat
(zie Plan 9) gevormd door het Lid Van Vlierzele (GeVl). Het Lid van Vlierzele maakt onderdeel uit van
de Formatie van Gent. Het gaat hierbij om een in hoofdzaak mariene formatie uit het Onder-Eoceen.
Deze bestaat uit zandige en kleiige sedimenten, die in het noorden van het land rusten op siltige kleien
en naar onder toe overgaan in fijne zanden. De formatie dagzoomt in het centrum van de provincies
Oost- en West-Vlaanderen, alsook in West-Brabant en de provincie Antwerpen.

21

CAPITEYN et al. 2007, p.6
DE CLERCQ & LALEMAN 2010, p.21
23 DOV VLAANDEREN 2018b
24
DOV VLAANDEREN 2018b
25 JACOBS et al. 1999
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Het Lid Van Vlierzele bestaat over het algemeen uit groen tot grijsgroen fijn zand dat soms kleihoudend
is, plaatselijk dunne zandsteenbankjes bevat en tevens glauconiet- en glimmerhoudend is.24 Doordat
zand het hoofdelement vormt, is het substraat in hydrogeologisch opzicht relatief goed doorlatend.
De afzetting bevat over het algemeen weinig macrofossielen. Wel zijn regelmatig dunne zandbanken
aanwezig die uiteenvallen in dikke pakketten. De dikte van het pakket bedraagt ter hoogte van Gent
zo’n 15 à 20 m. Over het algemeen kunnen de afzettingen worden onderverdeeld in een sedimentaire
groep met een meer zandig karakter (westelijke helft van het verspreidingsgebied) en een groep met
een meer kleiig karakter (oostelijke helft van het verspreidingsgebied). Deze grens valt in belangrijke
mate samen met het uitwiggen van (of eventueel zelfs versmelten met) het onderliggende Lid van
Pittem. De kleihoudende afzettingen van het Lid van Vlierzele, die bestaan uit kleihoudend zand, vallen
op hun beurt uiteen in drie pakketten. Het bovenste pakket is homogeen zandig, het centrale
kleihoudend en het onderste heterogeen zandig.25

26

Plan 9: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart26 (20-2-2018; digitaal; 1/7500)
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Quartair
Volgens de quartairgeologische kaart op schaal 1:200.000 (Plan 10) ligt het plangebied binnen een
zone met fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen)(FLPw). Deze zijn afgezet door
een verwilderd rivierensysteem uit het Pleistoceen in de Vlaamse Vallei. Hierboven bevinden zich
eolische afzettingen van het Weichseliaan, mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw). Rondom het plangebied
en in een groot deel van de Gentse binnenstad bevinden zich boven deze eolische afzettingen
fluviatiele afzettingen uit het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan) (FH). Deze
fluviatiele afzettingen vallen in belangrijke mate samen met de alluviale valleien van de Schelde en de
Leie, die samenstromen in Gent.
Volgens de quartairgeologische kaart 1:50.000 bevindt het plangebied zich ter hoogte van het
faciestype ‘F’. Dit type slaat op een Weichseliaan fluvioperiglaciaal zandige facies. Op het kaartblad
Gent bestaat het Weichseliaan fluvioperiglaciaal sedimentpakket (F) hoofdzakelijk uit een zandig
lithosoom dat echter op veel plaatsen gescheiden is door een minder belangrijk fluvioperiglaciaal lemig
facies. Dit laatste is op de ene plaats beter ontwikkeld dan op de andere, en ook het bovenste
zandcomplex verschilt in belang. Dit facies is hoofdzakelijk gevormd door verwilderde rivieren die
onder periglaciale omstandigheden van de laatste ijstijd (vooral Vroeg - en Midden - Weichseliaan)
actief waren. In dit fluvioperiglaciaal afzettingsmechanisme wisselden accumulatie van sedimenten
plaatselijk en tijdelijk af met erosiefasen, dit alles resulterend in een residuele dalopvulling. Sommige
niet onbelangrijke lithosomen bestaan uit congelifluctiepakketten, uit niveofluviale of ook uit eolische
afzettingen. De grofste sedimenten (grindlagen) bevinden zich overwegend aan de basis. Ze werden
grotendeels als puinkegelsedimenten geïnterpreteerd, afgezet door de verwilderde rivieren die reeds
vroeg in het Weichseliaan uitmondden in de Vlaamse Vallei nadat deze bij een eerste fase van
insnijding onder gedaalde zeespiegel diep in de interglaciale sedimenten en in het tertiair substraat
ingesneden was. De zandige lithosomen die deze eenheid opbouwen vertonen een uitgesproken erosieve basis, dikwijls onderlijnd door een restgrindlaagje, wat wijst op herhaalde fasen van insnijding
in oudere sedimenten gedurende de residuele aggradatie.27

27
28

DE MOOR 2000, p.28
DE MOOR 2000, p.22
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Onmiddellijk ten westen van het plangebied dagzoomt facies K. ‘K’ slaat op een Holoceen alluviaal
zandig facies. Dit is sterk variërend van kleiig of leemhoudend zand tot zuiver zand en vertoont geen
profielontwikkeling. Het is afgezet als alluviale sedimenten, met uitsluiting van eolische en fluvio eolische sedimenten, maar kan wel zandige sedimenten omvatten die afgezet zijn als puinwaaiers van
zijbeken in de grotere valleien, in het bijzonder de Scheldevallei. 28

28

Plan 10: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.00029 (20-2-2018; digitaal; 1/7500)
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Figuur 16: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart betreffende het plangebied30

30

Plan 11: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.00031 (20-2-2018; digitaal; 1/5000)
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Bodem
De bodemkundige gegevens zijn schaars aangezien het plangebied midden in de bebouwde kom van
Gent is gelegen en daarom niet gekarteerd is op de bodemkaart van Vlaanderen (Plan 12). Rondom de
stad Gent komen echter volgende bodemtypes voor:
-

Scc: matig droge lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont

-

Sdp: matig natte lemige zandbodem zonder profiel

-

Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-horizont

-

Eep: sterk gleyige kleibodem zonder profiel

-

Lep: natte zandleembodem zonder profiel

-

Efp: zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel

-

On: opgehoogde gronden

-

Pdp: matig natte licht zandleembodem zonder profiel

-

Pep: natte lichte zandbodem zonder profiel

-

Sep: natte lemige zandbodem zonder profiel

-

Uep: sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel

-

Ufp: zeer sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel

-

Zbc: droge zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

Aangezien het plangebied midden in de bebouwde kom ligt, is het moeilijk om deze eenheden (gelegen
buiten de stad) te extrapoleren naar het plangebied toe. Op een dieper niveau kunnen deze
bodemtypes echter wel voorkomen binnen het plangebied. De diepte en opbouw van het aanwezige
bodemarchief in de stad varieert echter wel sterk.
Net als op de bodemkaart, werd het centrum van Gent niet gekarteerd op de bodemerosiekaart. Om
die reden worden deze hier niet weergegeven.
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Op de bodemgebruikskaart wordt het hele centrum van Gent ingevuld als ‘kernstadbebouwing’. Dit
zijn gebieden die voornamelijk bezet zijn door structuren en het transportnetwerk. Hierbij is minstens
80 procent van het totale oppervlak ingenomen door gebouwen, wegen en artificiële verharde
oppervlakten.

32

Plan 12: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen32 (20-2-2018; digitaal; 1/20000)
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2.4.2 Historisch kader
De oudste geschreven bronnen voor Gent stammen uit de 7de eeuw. Deze periode werd gekenmerkt
door een proces van kerstening in onze gewesten. In de jaren 630-660 zouden zendelingen als bisschop
Eligius van Doornik en Amandus uit Aquitanië werk verricht hebben in Gent en omgeving.33 Het zou
vooral deze laatste zijn die verantwoordelijk was voor het stichten van de Sint-Pieters- en SintBaafsabdij. Over de vroegste geschiedenis van de twee abdijen heerst nog onduidelijkheid. Wel zou de
Sint-Pietersabdij oftwel Blandinium, ten westen van de huidige onderzoekslocatie gelegen, in deze
periode minder welvarend geweest zijn dan de Sint-Baafsabdij. Uit archeologisch onderzoek blijkt dat
beide abdijen al in de 9de eeuw over een stenen kerk beschikten. De invallen van de Noormannen in
de tweede helft van de 9de eeuw hadden vooral een grote impact op de Sint-Baafsabdij.34 Deze werd
tweemaal verwoest en lange tijd verlaten. De bewoners vestigden zich in de tweede helft van de 9de
eeuw op de linkeroever van de Schelde. Deze nederzetting werd aangeduid met de naam Gandavum.
Op het einde van de 9de eeuw werd langs de Schelde een halfcirkelvormige omwalling aangelegd.35 De
groei van een handelsnederzetting ging nauw samen met de initiële welvaart van de Sint-Baafsabdij.
De abdij fungeerde namelijk als een belangrijk domaniaal centrum waar agrarische en artisanale
producten gecentraliseerd werden. De overschotten werden er weer verkocht. Handelaren konden er
aan de slag en vestigden zich voornamelijk in Ganda, de oudste bewoningskern. In deze tijd ontstond
het graafschap Vlaanderen. De grafelijke familie koos de Sint-Pietersabdij op de Blandijnberg als
bevoorrechte begraafplaats. Dit was de aanleiding voor een sterke groei- en bloeiperiode voor deze
abdij. De Sint-Pietersnieuwstraat is vermoedelijk één van de oudste wegen in Gent en verbond de SintPietersabdij met de Sint-Baafsabdij.36
Tijdens de 10de eeuw kende de portus Gandavum een belangrijke groei en uitbreiding. Door een
bloeiende lakennijverheid en de handel in wol groeide de bevolking vanaf de 2de helft van de 10de eeuw
fors aan. Nieuwe stadskernen ontstonden: Sint-Jacobs in 1093, Sint-Michiels in 1105 en Sint-Niklaas in
1120.37 Het areaal binnen de eerste portusomwalling bleek te klein te zijn voor deze snelle groei en
reeds in de 11de eeuw werd gestart met de uitbreiding van de stad. Hierbij werd een gracht, nl. de
huidige Ketelvest, dwars door de oude kouter van de Sint-Pietersabdij gegraven. De stad werd juridisch
autonoom. De stadsuitbreiding zou ca. 1100 een areaal van meer dan 80 ha beslaan.

In het begin van de 14de eeuw wordt ook het Hooie geannexeerd. Het Hooie is het gebied rond de
huidige Sint-Annakerk en het Klein Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hooie, dat in deze periode werd
gesticht. Het plangebied bevindt zich ter hoogte van wat vroeger ‘Op het Zand’ werd genoemd, een
zandige hoogte tussen de Oude Schelde en de Neerschelde dat zich uitstrekte van de Vijf
Windgatenpoort tot de Keizerspoort. Dit lage zandplateau was niet te vergelijken met de vruchtbare,
groene Hooie en het zou nog enkele jaren duren vooraleer Gent eraan dacht het Zand in staat van
defensie te stellen.
33
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Gedurende de 13de en 14de eeuw blijft de stad zich uitbreiden, voornamelijk in zuidelijke en westelijke
richting. Zo wordt in 1254 de wijk Overschelde, gebied rond de huidige Keizer Karelstraat, en het SintPietersdorp op de Blandijnberg bij het stedelijk grondgebied gevoegd. In hetzelfde jaar werden reeds
een akkoord gesloten tussen stad en Sint-Pietersabdij om een versterking aan te leggen ten zuiden van
het Sint-Pietersdorp. Deze verdedigingslijn verbond de Schelde en de belangrijkste Leie-arm. In 1269
worden nog een paar gebieden, waaronder de Muinkmeersen bij de stad gevoegd. Deze meersen
waren een drassig gebied tussen de Opperschelde of Muinkschelde en het Oud Scheldeken en
behoorde tot het domein van de Sint-Pietersabdij.
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De toenmalige zuidgrens aan deze zijde van de stad lag ter hoogte van de huidige straat
Vijfwindgatenstraat, met de gelijknamige stadspoort. Volgens de huidige bevindingen zou de
stadsversterking aan de Vijfwindgaten in 1325-1326 gerealiseerd zijn.38 De poort wordt echter voor
het eerst vermeld in 132339. Deze bevindt zich op minder dan 400 m ten noorden van het plangebied,
dat toen nog buiten de omwalde binnenstad gelegen was. Al snel, in 1348, werd deze stadspoort
opgegeven en zuidwaarts verschoven naar de Keizerspoort en Sint-Lievenspoort,40 op 180 m ten
zuiden van het plangebied, dat vanaf dan deel uitmaakt van de omwalde stad.
De Vijfwindgatenpoort blijft nog even zichtbaar in het straatbeeld en bleef eeuwenlang een uiterst
belangrijke constructie in functie van waterverdediging en waterafvoer. Zo is de poort nog duidelijk
weergegeven op de latere stadsplannen, tekeningen en prenten, zoals op het Panoramisch Gezicht op
de Stad Gent uit 1524 (Figuur 17). Het is na de uitbreiding van 1348 dat de wijk ter hoogte van het
huidige plangebied, langs de Sint-Lievenspoortstraat en de Brusselsepoortstraat volop tot ontwikkeling
zal komen.

Aan het einde van de 14de eeuw kon Gent zich één van de grootste steden van West-Europa noemen,
hoewel verschillende plaatsen binnen de stad nog lang open ruimten bleven. De oude versterking
behield haar functie enkel nog symbolisch. Zo bleef ze nog steeds belangrijk in de architectonische
geschiedenis van de stad. Van de torens is echter niets meer bewaard gebleven in het stadsbeeld. Deze
werden afgebroken na de Carolijnse Concessie van 1540.42 In dat jaar legde Keizer Karel V de
Gentenaars een hele reeks beperkingen op nadat ze in opstand waren gekomen tegen hun vorst. Om
de burgers in bedwang te houden, werd op en rond het voormalige Sint-Baafsdorp een dwangburcht,
het Spanjaardenkasteel, aangelegd. In de 16de eeuw (tussen 1577-1579) werd Gent, na nog enkele
uitbreidingen (voornamelijk naar het zuidoosten toe), uiteindelijk door de zogenaamde Geuzenvesting
38
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40 DEVRIESE & GELAUDE 2009, p.10
41
S.N. 1534
42 Uitzonderingen bleven langer in het straatbeeld, zoals de Posteernepoort tot 1842.
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Figuur 17: Detail van de Vijfwindgatenpoort uit het Panoramisch Gezicht op de Stad Gent uit 1524. Het noorden is rechts.41
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omringd en versterkt. In 1578, tijdens het verblijf van de prins van Oranje te Gent, werden huizen en
molens in de omgeving van de Sint-Lievenspoort afgebroken om te voorkomen dat in het geval de
Spaanse soldaten de stad zouden aanvallen, ze er een schuilplaats zouden vinden.43
Tijdens de 17de eeuw kon Gent stilaan terug tot bloei komen. Het bevolkingsaantal steeg opnieuw.
Deze eeuw werd gekenmerkt door een intensieve bouwbedrijvigheid. Onder andere het
versteningsproces van woonhuizen, al versneld door toelagen in de 16de eeuw, werd intensief
doorgevoerd. De oorlogen tegen Lodewijk XIV veroorzaakten een korte periode van achteruitgang aan
het begin van de 18de eeuw. Onder Oostenrijks bewind (1714-1792) kon de stad echter opnieuw
bloeien. Handel en nijverheid werd gestimuleerd, de eerste fabrieken werden opgericht en een nieuwe
handelaarsklasse ontwikkelde zich. Deze klasse was verantwoordelijk voor het oprichten van enkele
statige herenhuizen in het stadscentrum. Op het einde van de 18de eeuw werd gestart met de
ontmanteling van de stadsmuren.44
Onmiddellijk ten oosten van het plangebied krijgt het gebied van de Nederschelde in 1752 een nieuw
uitzicht door het graven van de Visserij of zogenaamde Rommelwater, gelijklopend aan de
Nederschelde die nog enkel als afwatering gebruikt werd. Op de smalle strook tussen de twee
waterwegen ontstond een belangrijke industriezone gecombineerd met burgerwijk langs de
wandelingen van de Lousbergskaai en Visserij. Het zuidelijke deel van de Visserij bleef tot heden zijn
industrieel karakter behouden terwijl het noordelijke deel reeds vrij vlug omgeschakeld is tot
burgerwijk.
Na de Franse revolutie kwamen Gent en heel de Zuidelijke Nederlanden voor de periode tussen 1794
en 1814 onder Frans gezag te staan. De maatschappij en instellingen werden grondig gewijzigd. Gent
werd de hoofdstad van het Scheldedepartement. Vele kerken en kloosters werden als nationaal goed
verkocht of gesloopt. Als gevolg hiervan verloor het Sint-Pietersdorp zijn onafhankelijke status.
Voortaan kwam het onder het gezag van de stad te staan. Napoleon I zette de ontmanteling van de
stadsomwalling voort. De stad kende een economische bloei - vooral dankzij de katoennijverheid - en
de bevolking nam toe. Onder koning Willem I (1814-1830) werd de rijksuniversiteit gesticht. Ook de
economie kon verder bloeien onder Hollands bewind. Tijdens de 19de eeuw werd de katoen- en
vlasnijverheid in Gent verder uitgebouwd. De stad werd één van de leidende textielcentra in Europa.
In de omgeving van het plangebied werden in de loop van de 19de eeuw de oude assen van talrijke
zijstraten en beluiken voorzien: de Ommegangstraat (1887) en Crevelstraat (1877) tussen de SintLievenspoortstraat en de Brusselsepoortstraat, de Sint-Annastraat (1875), Karel Antheunisstraat
(1844), Vijfwindgatenstraat (1855), Rijke Klarenstraat (1939), Hendrik Waelputstraat (1914) tussen de
Lange Violettestraat en de Sint-Lievenspoortstraat en de in 1863 afgelijnde Frère Orbanlaan aan de
spoorlijn. De verbindingsspoorlijn tussen het Zuidstation en het Entrepot, aangelegd in 1857 doorheen
de Vanderbruggendoorgang werd in 1875 verplaatst en de Twee-Bruggenstraat werd aangelegd.

Van het plangebied zelf is weinig gekend. De wijk ten zuiden van de vijfwindenpoort werd in het
midden van de 14e eeuw geïntegreerd in de ommuurde binnenstad met de aanleg van de nieuwe
Keizersvest en de twee nabijgelegen stadspoorten: de Sint-Lievenspoort en de Keizerspoort. De oude
wijken, het Hooie en ’t Zand, hooilanden tussen de Nederschelde en de Muinkmeersen, werden
vanouds doorkruist door enkele belangrijke invalswegen, m.n. de Lange Violettestraat, de
Brusselsepoortstraat en de Sint-Lievenspoortstraat. Langs deze straten ontwikkelden zich ook het
klooster van Nieuwen-Bosch, het Klein Begijnhof van Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye en het pesthuis (nu
43
44
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Plangebied
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een kazerne). De Sint-Lievenspoort werd genoemd naar de Gentse beschermheilige Sint-Lieven en de
Sint-Lievenspoortstraat was eertijds een bedevaartsweg die vertrok in Sint-Lievens-Houtem.
Zoals ook uit de carthografische bronnen blijkt (zie verder 0 Cartografische bronnen) zal blijken is het
gebied tussen de Sint-Lievenspoortstraat en de Brusselsepoortstraat in de 16e eeuw bebouwd is met
woonhuizen langs de straatkant terwijl het binnengebied functie doet als tuin, akker en boomgaard.
Welke nijverheden er voordien werden uitgevoerd is niet volledig duidelijk. Men weet dat de
lakenwevers in verschillende wijken van de stad ramen plaatsten om het laken op te spannen. De
stadsrekening van 1348 spreekt van ‘deghene die ten poorten stonden…ramen ande S. Lievenspoorte”.
In 1388 zouden de ramen al verdwenen zijn, zo blijkt uit het jaarregister van dat jaar: ‘erfve metten
husingen ende mueren daerop staende ende ligghende buten up’t zandt bij Sente Lievenspoorte daer
de ramen plaghen te staene’.45 Hieruit blijkt ook dat vanaf dan het gebied voornamelijk wordt
ingenomen door huizen en erven. Deze situatie blijft lang ongewijzigd en zelfs tot in de 19e eeuw blijft
het gebied achter de erven bestemd voor land- en tuinbouw.
Klooster van de zusters van Liefde
In 1873 wordt op het centrale gedeelte tussen de Brusselsepoortstraat en de Sint-Lievenspoortstraat
het klooster van de Zusters van Liefde gebouwd. Dit klooster omvat het grootste deel van het
plangebied. Het klooster bestaat uit een complex van gebouwen, gelegen op een aanvankelijk
ingesloten perceel tussen de Sint-Lievenspoortstraat, de Krevelstraat en de Keizersvest. Centraal
bevindt zich het voormalige klooster met kapel van de zusters van Liefde, een neogotische bakstenen
constructie van 1873-1876 naar het ontwerp van architect A. Verhaegen. In het verlengde van de
zuidwestvleugel loopt een gang naar het begeleidingscentrum en de directeurswoning gelegen aan
Keizersvest nr. 21 en 22. Een gelijkaardige gang die in het verlengde van de noordwestvleugel leidde
naar een recent opgetrokken bijgebouw langs de Sint-Lievenspoortstraat werd onlangs grotendeels
gesloopt. Parallel en aanleunend tegen de achtergevels van de Krevelstraat bevindt zich een bakstenen
vleugel van rond 1900.46
Historische rijhuizen
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Aan de Sint-Lievenspoortstraat bevinden zich twee historische rijhuizen. Op het nummer 137, gelegen
binnen het plangebied, bevindt zich tot vandaag een huis dat in 1901 werd opgetrokken naar een
ontwerp van architect J.G. Semey. Het gaat om een rijhuis van één travee en drie bouwlagen, met
zadeldak, in eclectische stijl.47 Ter hoogte van huisnummer 141 bevindt zich woning uit het laatste
kwart van de 19e eeuw die ook werd ontworpen door architect Jacob Semey. Het is een enkelhuis in
eclectische stijl met twee traveeën en drie bouwlagen met zadeldak.48 Beide woningen worden
behouden en worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp.
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Figuur 18: Huisnummer 137 (links) en nummer 141 (rechts)(©BAAC)

Cartografische bronnen

Het Panoramisch Gezicht op de Stad Gent uit 1534 is de eerste figuratieve bron die een zicht geeft op
het plangebied en omgeving (Figuur 19). Op deze afbeelding vertoont grote gelijkenissen met het
huidige straatbeeld, met het driehoekig gebied dat wordt begrensd door de Sint-Lievenspoortstraat,
de Brusselsepoortstraat en de omwalling tussen beide stadspoorten. Het Krevelstraatje is hier ook al
op afgebeeld maar is nog nagenoeg vrij van bebouwing. Het plangebied zelf, waarvan de locatie bij
benadering rood omkaderd is, is voorzien van aaneengesloten huizen aan de kant van de SintLievenspoortstraat. Achter de huizen bevindt zich eerder open terrein met hier en daar een boom. Het
plan is niet gedetailleerd genoeg dat er erven of achtererfstructuren zijn weergegeven.
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Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Een concrete
huisgeschiedenis is uit het cartografisch materiaal alleen niet af te leiden. De kaarten kunnen wel
ondersteunend werken.
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Figuur 19: Panoramisch Gezicht op de Stad Gent uit 152449. Het noorden is rechts.

49

STAM Gent
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Een tweede 16e-eeuwse bron is de kaart van Jacob van Deventer (Figuur 20). Op deze figuratieve kaart
is het plangebied erg schematisch weergegeven als een aaneengesloten rij huizen aan de SintLievenspoortstraat met daarachter open terrein. Ook hier zijn geen achtererven weergegeven. Deze
kaart bevestigt wel dat de Krevelstraat tot dan toe onbebouwd was. Enkele jaren later, in 1572, werd
de stad door Georg Braun en Frans Hogenberg opgetekend (Figuur 21). Ook op dit plan is
aaneengesloten bebouwing te zien aan de kant van de Sint-Lievenspoortstraat. Mogelijk zijn ook
enkele perceelsafbakeningen weergegeven. Aan de Krevelstraat zijn nu ook enkele gebouwen
zichtbaar.
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Figuur 20: Detail uit het stadsplan van Jacob Van Deventer (ca. 1555) 50. Het plangebied is bij benadering aangeduid. Het
noorden is boven.

Op de kaart die in 1641 door Sanderus en Hondius werd uitgebracht zijn meer details weergegeven
van het terreingebruik achter de huizen aan de Sint-Lievenspoortstraat. Er is te zien dat het terrein is
opgedeeld in verschillende segmenten, vermoedelijk achtererven met daarachter boomgaarden,
tuinen en akkers. Hoewel het plangebied slechts bij benadering is aangeduid, is toch te zien dat de
woningen geen aaneengesloten formatie hebben. De achterliggende terreinen lijken, waar er zich geen

50
51

NATIONALE BIBLIOTHEEK MADRID
CARTESIUS 2018
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Figuur 21: Het plangebied op de kaart van Braun en Hogenberg (1575). Het noorden is linksonder51
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huis bevindt, van de straat te zijn afgesloten door een muur. Een deel van de terreinen lijkt te zijn
afgebakend door een hek. Ter hoogte van nummer 19 is het Rijkeklarenklooster weergegeven.

Figuur 22: Plangebied op de kaart van Sanderus-Hondius (1641).52 Het noorden bevindt zich rechts.

52

COENE & DE RAEDT 2011
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De Ferrariskaart (Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik) (17711778)(Figuur 23) toont geen details betreffende de bebouwing aan de Sint-Lievenspoortstraat maar
laat wel zien dat de achterliggende terreinen zijn opgedeeld in verschillende omheinde tuin- of
landbouwgronden waartussen zich enkele bomenrijen bevinden. De Ferrariskaart toont geen
bebouwing aan de Krevelstraat.
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Figuur 23: Plangebied op de Ferrariskaart (1771-1778)53. Het noorden bevindt zich bovenaan

Het plan van Jean Michel Probst uit 1780 (Figuur 24) toont een gelijkaardig beeld als de kaart van
Sanderus-Hondius uit 1641, m.n. een aantal woonhuizen aan de Sint-Lievenspoortstraat met hun
achtererven, enkele boomgaarden en akkers. Mogelijk heeft Probst zich op deze 17e-eeuwse kaart
gebaseerd.

Figuur 24: Het plangebied op de kaart van M. Seutter and Jean Michel Probst, 1780. Het noorden is rechts.54
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GEOPUNT 2018
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Op het primitieve kadaster van 1834 zijn de afzonderlijke percelen met woonhuis en achtererf duidelijk
weergegeven. Het plan toont ook enkele achtererfstructuren. Behalve op de hoek met de SintLievenspoortstraat is de Krevelstraat onbebouwd. Dit plan geeft geen informatie over het terrein
achter de kleine percelen. Dit is weergegeven als één groot perceel met één nummer en is volledig
onbebouwd. Het lijkt er op dat pas met de bouw van het klooster van de Zusters van Liefde in 1873
het centrale gebied wordt bebouwd en dat dit voordien steeds plaats bood aan tuinen, akkers en
boomgaarden.
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Plan 13: Plangebied op het primitief kadasterplan van 183455 (18-6-2018; digitaal; 1/500)
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Plan 14: Plangebied op de topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw (1950-1970)56
(20-2-2018; digitaal; 1/1000)

56

GEOPUNT n.d.
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Op de topografische kaart van het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw die tussen 1950
en 1970 werd opgesteld is de situatie weergegeven van voor de aanleg van de huidige gebouwen aan
de Sint-Lievenspoortstraat in 1977 (Plan 14). Hiervoor werden de historische woonhuizen aan de
straatkant afgebroken. Later werd de huidige sporthal aangelegd. Op de topografische kaart is te zien
dat dit deel van het terrein op dat moment nog onbebouwd is.

44

Verslag van Resultaten

Archeologisch onderzoek in de buurt
Binnen het historisch centrum van Gent zijn tal van archeologische vondsten en onderzoeken gedaan.
Mede door de Stadsarcheologische Dienst (die enkel jaren terug haar 40-jarig jubileum vierde) werd
het archeologisch erfgoed van de stad nauwlettend gedocumenteerd. Daarnaast is de Centrale
Archeologische Inventaris (CAI), een databank van archeologische vindplaatsen in Vlaanderen, een
handig hulpmiddel. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het
archeologisch potentieel van het plangebied.
Voor het plangebied zelf zijn geen archeologische waarden gekend. De archeologische kennis van dit
stadsdeel is tot op vandaag eerder beperkt. Een overzicht van de relevante locaties uit de CAI in de
nabije omgeving van het plangebied is weergegeven op Plan 15.
Langs de Lange Violettestraat, het verlengde van de Brusselsepoortstraat zijn diverse meldingen in de
CAI-database opgenomen. Zo betreft Locatie 333536 delen van de in begin van de 14de eeuw
aangelegde stadsmuur en versterkingstoren. Delen van deze stadsmuur werden verwerkt in de
zuidmuur van het Klein Begijnhof. Het betrof opstaande resten in baksteen, aan de stadzijde versterkt
met zware steunberen verbonden met een spitsboog. Op deze boog rustte waarschijnlijk een
weergang. Tegen de huidige Schelde bevindt zich nog steeds de ruïne van een traptoren. De stadsmuur
maakt deel uit van de stadsuitbreiding aan het begin van de 14e eeuw tot aan het Klein Scheldeken,
waar een nieuwe verdediging met de Vijfwindgatenpoort werd opgetrokken. Gegevens uit de
stadsrekeningen maken het mogelijk die stadsverdediging omstreeks 1325-1326 te situeren.57
Hierbij aansluitend is een volgende archeologische melding in Lange Violettestraat, CAI Locatie
333537.58 Hier werden bij wegenwerken enkele muurdelen aangetroffen die door de
Stadsarcheologische Dienst werden opgemeten. Het ging naar alle waarschijnlijkheid om de resten van
de Vijfwindgatenbrug. Enkele restanten hoorden bij een klein gebouw dat tegen de brug aanleunde.
Aan de Lange Violettestraat 277 situeert zich CAI-locatie 333538. Hier werd door de
Stadsarcheologische Dienst in 1997 een onderzoek uitgevoerd binnen de voormalige Koninklijke
Rijbaan waarbij onder andere laatmiddeleeuwse muurresten in baksteen werden aangetroffen.59
Op korte afstand ten oosten van het plangebied zouden zich resten van een papiermolen uit de 16 e
eeuw bevinden. De locatie is indicatief, er werden nog geen fysieke resten aangetroffen. CAI333534
verwijst hiernaar.

CAI Locatie 157765, te situeren in de Brusselsepoortstraat, betreft enkele overgebleven de resten van
het voormalige pesthuis van Sint Macharius, dat werd gesticht in 1582 en werd herbouwd in 1672 en
in de 19de eeuw.61 De kelders van het pesthuis, vermoedelijk uit de 17de eeuw, bleken nog volledig
intact behouden te zijn. Een archeologisch onderzoek/registratie werd uitgevoerd waarbij een
57
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Ook BAAC Vlaanderen voerde reeds een archeologisch onderzoek in de Lange Violettestraat.60 CAI
Locatie 211744 is gelegen ter hoogte van de huisnummers 168-172. In kader van nieuwbouwwerken
werden enkele archeologische interventies gedaan waarbij sporen van een voormalige katoenfabriek
en garage werden opgetekend. Verwachte oudere structuren, van onder andere het Sint-Jorisklooster,
werden niet aangetroffen. Jongere bouwcampagnes (fabriek en garage) hebben vermoedelijk de
sporen ervan uitgewist.
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rechthoekige plattegrond in baksteen van ca. 29m50 m bij 10m13 m werd opgetekend, bestaand uit
twee bouwlagen en een zolderverdieping.
Als laatste relevante vermelding is er nog de CAI Locatie 151214. Deze betreft het Hof van Raveschoot.
De oudste gegevens omtrent dit landgoed dateren uit 1345. Op basis van het plan van het plan van
Jacques Horenbault uit 1619 (Figuur 25) kon een vierkante omgrachting, waarvan een deel gevormd
werd door de Oude Schelde, omheen een aantal gebouwen worden geïdentificeerd. Vandaag wordt
het toenmalige hof opgeslorpt in het bouwblok van de Raveschootstraat, de Gustaaf Callierlaan en de
Zebrastraat.62 Het landgoed verdween in het begin van de 20e eeuw.

Figuur 25: Plangebied en omgeving op de kaart van Horenbault (1619).63 Links bovenaan is het omgrachte Hof van
Raveschoot afgebeeld. Het noorden is rechts.
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Van de 15e-eeuwse stadsversterkingen is in de omgeving van het plangebied weinig geweten, behalve
op basis van historisch en cartografisch bronnenmateriaal.
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Plan 15: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart64 (19-6-2018; digitaal; 1/5000)

64 CAI

2018
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2.5 Besluit
2.5.1 Datering en interpretatie
De huidige onderzoekslocatie is gelegen in het uiterste zuiden van de Gentse binnenstad, in het gebied
dat in verschillende bronnen het Zand wordt genoemd. Er is weinig geweten van dit gebied voor de
periode voor de integratie in de ommuurde binnenstad. Met de uitbreiding van de stad met het Hooie,
net ten noorden van het plangebied, en met de daarmee samenhangende uitbreiding van de
stadsversterking met de Vijfwindgatenpoort in 1325, op minder dan 400 m naar het noorden, komt
het plangebied wel in de periferie van de binnenstad te liggen. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat er
zich in die periode al verschuivingen voordoen in het landgebruik op het terrein. Al snel, in 1348, werd
de Vijfwindgatenpoort opgegeven en wordt de stadsversterking zuidwaarts verschoven naar de
Keizerspoort en de Sint-Lievenspoort, op 180 m ten zuiden van het plangebied.
Het is na de uitbreiding van 1348 dat de wijk ter hoogte van het huidige plangebied, langs de SintLievenspoortstraat en de Brusselsepoortstraat volop tot ontwikkeling zal komen met, vermoedelijk, al
snel een verdichting van de bebouwing langsheen de verschillende assen. Volgens de stadsrekening
van 1348 zouden in de omgeving van de Sint-Lievenspoort lakenramen gestaan hebben en dat er dus
lakenwevers actief waren. In 1388 zouden de ramen al verdwenen zijn en er huizen en erven in de
plaats gekomen zijn. We kunnen vanaf dan ook woonhuizen met bijhorende erven verwachten. Het
terrein dat gelegen is achter de erven wordt nog lang gebruikt als tuin- en akkerland. Dit is ook te zien
op de verschillende historische prenten en kaarten die beschikbaar zijn vanaf de eerste helft van de
16e eeuw.
Deze toestand blijft vrijwel ongewijzigd tot in de 20e eeuw. Het centrale gebied wordt aan het eind van
de 19e eeuw ingenomen door het klooster van de zusters van Liefde maar verschillende delen bleven
doorheen de eeuwen steeds onbebouwd.

2.5.2 Archeologische verwachting
Op basis van het historisch en cartografisch onderzoek van eerder gevoerd archeologisch onderzoek
in de nabije omgeving wordt de archeologische verwachting voor het plangebied als zeer hoog
ingeschat. Bovendien ligt het plangebied in een archeologisch vastgestelde zone, wat betekent dat
vermoed wordt dat archeologie nog voldoende goed bewaard aanwezig is. Plaatselijk zijn grote
verstoringen binnen het onderzoeksgebied gekend maar grote delen van het gebied bleven
onverstoord.
Concreet zijn er verwachtingen voor drie periodes, waarbij voornamelijk de overgangsfasen van
cruciaal belang zullen zijn voor het begrip van de ontwikkeling van de stad in het algemeen en het
plangebied in het bijzonder:

De archeologische verwachting voor deze periodes is eerder laag. In de ruime omgeving van het
plangebied werden nog geen resten uit deze periodes gedocumenteerd. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat er in het plangebied en omgeving nog maar zeer weinig archeologisch onderzoek werd
uitgevoerd en dat het ontbreken van gegevens uit deze perioden ook hier aan te wijten kan zijn. In de
Gentse binnenstad werden al sporen uit de Late Ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen en ten
oosten van de huidige binnenstad lag ooit een belangrijke Gallo-Romeinse vicus, Ganda, die minstens
gedurende drie eeuwen (circa 50 tot circa 350 na Christus) ononderbroken bewoond werd.
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Metaaltijden en Romeinse tijd
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Middeleeuwen tot 1348
De periode tot 1348, de uitbreiding van de stadsversterking tot net ten zuiden van het plangebied, is
tot op heden ongedocumenteerd, toch wat het plangebied betreft. Toch wordt de archeologische
verwachting voor de periode voorafgaand aan de uitbreiding van de stadswallen als hoog ingeschat.
Nauwelijks enkele decennia eerder werd de Vijfwindgatenpoort aangelegd waardoor het gebied
binnen de directe invloedssfeer van de stad komt en als gevolg van economische en demografische
groei van de binnenstad in het vizier voor stadsuitbreiding komt. Voor deze periode is de belangrijke
vraag wat de evolutie is van de functie en het landgebruik van het plangebied tussen de bouw van de
verschillende omwallingen.
Ca. 1348 tot het einde van de 19e eeuw
Rond 1348 zouden er lakenwevers in het gebied actief zijn geweest, zoals de aanwezigheid van
lakenramen in de stadsrekeningen suggereert. Enkele jaren later, in 1388, zouden de ramen al
verdwenen zijn en zouden zich in de omgeving voornamelijk huizen en erven bevinden. Op de
historische kaarten, die beschikbaar zijn vanaf de eerste helft van de 16e eeuw, bevinden zich
langsheen de Sint-Lievenspoortstraat heel wat huizen met achtererven. We hebben langsheen de
straat dus vermoedelijk te maken met continue bewoning vanaf het midden van de 14e eeuw en
mogelijk vroeger. Om deze reden is de archeologische verwachting voor deze periode zeer hoog.

2.5.3 Potentieel op kennisvermeerdering
Omwille van het archeologisch potentieel dat als eerder laag wordt ingeschat voor metaaltijden en
Romeinse tijd, als hoog voor de middeleeuwse periode tot 1348 en als zeer hoog vanaf 1348 en
omwille van de ligging van het plangebied in een archeologisch vastgestelde zone is het potentieel op
kennisvermeerdering zeer groot.

Voor de periode die voorafgaat aan de bouw van de Vijfwindgatenpoort, van de vroege middeleeuwen
tot 1325, is het archeologisch potentieel groot en de potentiële kenniswinst ook. Cruciaal zijn enkele
overgangsmomenten, in de eerste plaats de periode na de uitbreiding van de stadsomwalling tot ca.
400 m ten noorden van het plangebied waarna dit in de periferie van de ommuurde stad terechtkwam,
tot de fase van de aanleg van de nieuwe omwalling met poorten in 1348. Over het gebied tussen deze
twee omwallingen is tot op vandaag relatief weinig geweten, terwijl er zich in deze periode van
stedelijke expansie toch heel wat moet hebben afgespeeld. Was er bebouwing of was dit gebied
voornamelijk akker- of weidegrond? Zijn er sporen van percellering en bewoning, of indien niet, sporen
die wijzen op een ander grondgebruik zoals bijvoorbeeld irrigatiegrachten?
Voor de periode na 1348 is het archeologisch potentieel zeer hoog en de potentiële kenniswinst ook.
Van de bewoningsgeschiedenis van dit stadsdeel is erg weinig geweten en er gebeurde nog maar
weinig archeologisch onderzoek in de buurt. Bijkomende kenniswinst ligt in de evolutie van het
terreingebruik, in de bewoning, percellering, bevolkingsprofiel, enz.
Het potentieel op kennisvermeerdering is niet even groot voor het volledige plangebied. Een deel van
de bestaande bebouwing is onderkelderd waardoor oorspronkelijk aanwezige archeologische waarden
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Wat betreft de metaaltijden en de Romeinse tijd is het archeologisch potentieel eerder laag, maar het
potentieel op kennisvermeerdering zeer groot. Zeker in stedelijke context ontbreken sporen uit deze
vroegere periodes vaak, doorgaans omwille van latere urbanistische ontwikkelingen maar gezien een
deel van het plangebied altijd onbebouwd is gebleven is het mogelijk dat sporen uit deze periodes
bewaard bleven. Als zulke sporen worden aangetroffen betekent dit een grote kenniswinst.
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-

Zone 1 - Tuin: de impact van de geplande werken is minimaal. De huidige verharding zal
worden verwijderd en er zal worden verdiept tot ca. 0,6 m onder het huidige maaiveld. Een
deel van dit terrein is reeds sterk verstoord door bebouwing of sanering. Het potentieel op
kennisvermeerdering is voor deze zone bijgevolg onbestaand.

-

Zone 2 - Revalidatiecentrum: Het grootste deel van deze zone is bebouwd en onderkelderd.
Gezien de beperkte impact van de geplande ingrepen, tot max ca. 1 m onder het maaiveld, zal
de ondergrond nauwelijks bijkomend verstoord worden. Het potentieel op
kennisvermeerdering voor deze zone is eveneens onbestaande.

-

Zone 3 - Parking: De impact van de werken is in deze zone groot, tot ca. 4,15m onder het
maaiveld. Hierdoor zullen mogelijk aanwezige archeologische waarden onherroepelijk
vernietigd worden.
▪

Zone 3a - Verstoord: De geplande parking doorsnijdt een aantal gebouwen die deels
onderkelderd zijn. Hier is bijgevolg geen potentieel op kennisvermeerdering meer
aanwezig.

▪

Zone 3b - Onverstoord: Een deel van het gebied, in totaal ca. 1000 m², is echter niet
bebouwd of onderkelderd. Het centrale gedeelte van de huidige sporthal waarvan de
vloer op de volle grond rust en een deel van de huidige parking die enkel verhard is
werden naar alle waarschijnlijkheid slechts in beperkte mate verstoord. Op basis van
de beschikbare gegevens van het bestudeerde kaartmateriaal en de historische en
archeologische gegevens uit de directe en ruimere omgeving van het plangebied kan
echter niet met ondubbelzinnige zekerheid gezegd worden wat de aard en gaafheid
van de eventueel aanwezige archeologische waarden het onverstoorde deel van deze
zone
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op die locaties sterk verstoord zullen zijn, en ook de niet-onderkelderde gebouwen zullen zeker een
grote impact hebben op de bewaring van het bodemarchief. Een uitzondering hierop is de sporthal
waarvan het centrale gedeelte op de volle grond rust en de ondergrond vermoedelijk nauwelijks
verstoord heeft. Een overzicht van de gekende verstoringen, geplande ingrepen en zones met groot
potentieel op kennisvermeerdering is te zien op Plan 16.
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Plan 16: Overzicht zones (19-9-2018; digitaal; 1/500)
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2.5.4 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
De doelstelling van het vooronderzoek – het vaststellen van de aanwezigheid van een archeologische
site en de karakteristieken en bewaringstoestand van deze site, alsook een analyse van de relatie met
het landschap, de waarde en de impact van de geplande werken – werd tijdens het bureauonderzoek
maar deels gehaald. Het gebied ligt in een archeologische zone en aan de hand van deze bureaustudie
kon worden aangetoond dat het potentieel op kennisvermeerdering zeer groot is. De kans op
onverstoorde archeologische resten van de middeleeuwen tot de 19e eeuw is zeer groot. Voor een
groot deel van het projectgebied (zone 1, zone 2 & zone 3A) kon echter reeds aangetoond worden dat
er geen kennisvermeerdering te behalen is bij verder vervolgonderzoek:
-

Zone 1: Geplande impact is minimaal;

-

Zone 2: Reeds sterk verstoord & een beperkte ingreep

-

Zone 3A: Reeds sterk verstoord

Voor een deel van het projectgebied (zone 3B) is er echter nog niet voldoende informatie voor handen
om de aan- of afwezigheid van een effectieve archeologische site ondubbelzinnig aan te tonen. Om de
doelstelling van het vooronderzoek, zoals die hierboven werd omschreven alsnog te halen is dus verder
vooronderzoek nodig in zone 3B.

2.6 Verder vooronderzoek (Melding ID: 525)
2.6.1 Onderzoeksdoelstellingen verder vooronderzoek
Om bovenstaand kennispotentieel te toetsen werd een Melding Vooronderzoek opgemaakt en
ingediend bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. De ze Melding Vooronderzoek, met ID-nr 525, werd
onderschreven door de Dienst Stadsarcheologen Gent en door het Agentschap aanvaard.
De doelstellingen van het verder vooronderzoek waren dezelfde als de algemene doelstellingen van
het vooronderzoek maar toegespitst op de zone waarvoor deze doelstellingen expliciet nog niet
gehaald konden worden (zone 3B, Plan 16). De doelstellingen omvatten het vaststellen van de aan- of
afwezigheid van een archeologische site en de karakteristieken en bewaringstoestand van deze site,
alsook een analyse van de relatie met het landschap, de waarde en de impact van de geplande werken.

2.6.2 Onderzoeksvragen verder vooronderzoek

-

Welke bodemhorizonten worden in de profielen aangetroffen en wat is de genese ervan?
Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten eventueel relevante archeologische niveaus?

-

Kan er een hypothese vooropgesteld worden omtrent de datering van deze horizonten?

-

Hoe is de antropogene stratigrafie opgebouwd?

-

Wat is de datering van de verschillende onderdelen van de antropogene stratigrafie?

BAAC Vlaanderen Rapport 944

Bodem, paleolandschap en antropogene stratigrafie
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-

Wat is de relatie tussen de antropogene stratigrafie en de algemene ontwikkeling van het
onderzoeksterrein doorheen de tijd? Kunnen specifieke onderdelen van de stratigrafie in
verband worden gebracht met specifieke occupatiefasen of perioden van specifiek gebruik van
het terrein?
Sporenbestand algemeen

-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte (drie dimensies) en functie afgebakend
worden (incl. de argumentatie)?

-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?

-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

-

Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?
Sporenbestand specifiek

-

Wat is de relatie tussen de
historische/iconografische bronnen?

aangetroffen

archeologische

resten

en

de

-

Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de
materiële aanwijzingen hiervoor? Waar werden deze aangetroffen (vb. achtererf)?

-

Levert het organische en anorganische vondstmateriaal, indien aanwezig, nieuwe inzichten
over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële
cultuur? Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan
gegeven worden?

-

Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/
stadsontwikkeling van Gent?

-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
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Impact geplande bodemingrepen
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o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

o

Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?

o

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

o

Welke methodiek kan er best worden toegepast bij vervolgonderzoek?

-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?

-

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

2.6.3 Onderzoeksmethode: keuze vervolgonderzoek
Keuze onderzoekstechniek
Gezien de doelstellingen van het vooronderzoek na de bureaustudie maar deels gehaald werden, werd
beslist over te gaan tot een bijkomend verder vooronderzoek, deze keer mét ingreep in de bodem. De
doelstellingen van dit verder vooronderzoek werden geduid aan de hand van concrete
onderzoeksvragen. Het vooronderzoek kan pas als succesvol worden beschouwd indien deze sluitend
beantwoord kunnen worden.
Uit een afwegingen van de verschillende onderzoeksmethoden (zie Melding ID: 525) werd gekozen
voor een proefputtenonderzoek, dat volgens de richtlijnen van de CGP ook een bodemonderzoek
omvat. Deze gemotiveerde keuze werd voorgelegd aan de Dienst Stadsarcheologie van de stad Gent
die “het opportuun acht om enkele gerichte proefputten uit te zetten om zo een inschatting van de
bewaringstoestand te kunnen maken en zo een gericht vervolgtraject aan de bouwheer te kunnen
voorleggen”
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Het ligt binnen de verwachtingen dat aan de hand van verder vooronderzoek volgens deze methoden
het vooronderzoek succesvol kan worden afgerond. Het vooronderzoek met ingreep in de bodem aan
de hand van proefputten wordt verder besproken in hoofdstuk 3.
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3 VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM: PROEFPUTTEN (ZONE
3B)
3.1 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek
3.1.1 Algemene methoden en technieken
Voor de algemene bepalingen wordt verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken in de Code
Goede Praktijk.65

3.1.2 Specifieke methodologie
Inplanting proefputten66
De specifieke bepalingen en strategische keuzes werden reeds neergeschreven en gemotiveerd in de
Melding Vooronderzoek (ID525) en zullen hier kort aangehaald worden. De locatie van de putten werd
gekozen in functie van de onderzoeksvragen, de gekende en de geplande verstoringen. Daarnaast was
het de bedoeling om zo veel mogelijk historische informatie over de verschillende occupatiefasen en
deelzones van het onderzoeksterrein te vergaren. Het primitief kadaster uit 1834 werd gebruikt als
referentie voor historische bebouwing binnen het plangebied.

65
66

-

Proefput 1: Aan de hand van deze proefput zou specifiek de historische bebouwing langs de
Sint-Lievenspoortstraat, weergegeven op de historische kaarten, worden opgezocht.

-

Proefputten 2, 3 en 4: Deze proefputten werden ingepland centraal op het plangebied. Op het
primitief kadaster bevinden deze putten zich op en achter de achtererven. Deze proefputten
kunnen de aanwezigheid van activiteiten op de achtererven aantonen.

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017
Zie ook Melding ID: 525
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Verspreid over het terrein werden 4 proefputten ingepland volgens bijgevoegd plan (Plan 17 & Plan
18). Deze proefputten zouden telkens afmetingen hebben van ca. 4 m op 4 m. Elke proefput zou tot
op de ongestoorde moederbodem gegraven worden zodat de volledige antropogene stratigrafie
onderzocht zou kunnen worden.
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Plan 17: Advieskaart voor het proefputtenonderzoek op het primitieve kadasterplan uit 1834 (24-7-2018; digitaal; 1/500)
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Plan 18: Advieskaart voor het proefputtenonderzoek op de GRB-kaart (24-7-2018; digitaal; 1/500)
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Oppervlakte en dekkingsgraad onderzoek
Het deel van het onderzoeksterrein waar de geplande werkzaamheden eventuele archeologische
waarden bedreigen, heeft een oppervlakte van 1035m². De gezamenlijke oppervlakte van de vier
ingeplande werkputten bedraagt ca. 49m². Het geplande onderzoek zou met andere woorden een
dekkingsgraad van ca.4,7 % hebben. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de potentiele
aanwezigheid van meerdere stratigrafische niveaus.
Selectie vondsten
Alle vondsten die tijdens de aanleg van de proefputten, tijdens het opschaven, couperen en afwerken
van de sporen werden aangetroffen, werden verzameld en geregistreerd. Bij relevante archeologische
sporen of bodemeenheden werd daarenboven actief op zoek gegaan naar vondsten. Enkel in sporen
met een duidelijk recente ouderdom werden niet alle vondsten systematisch ingezameld.
Staalname
Er werden in regel geen stalen genomen tijdens het onderzoek. Enkel gevoelige en relevante
archeologische sporen of bodemeenheden zouden indien gewenst bemonsterd worden. Deze
bemonstering kadert echter niet binnen het beantwoorden van de onderzoeksvraagstelling zoals
geformuleerd in de onderzoeksvragen. Dergelijke staalname en mogelijke verdere analyse van deze
stalen dient dan ook bijkomend gemotiveerd te worden en gekaderd worden binnen bijkomende
onderzoeksvragen.
(Referentie)profielen
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Van elke proefput werd een deel van het lengteprofiel gedocumenteerd. Deze profielen werden
opgeschoond voor zover de veiligheid en stabiliteit dit toelieten. Ze werden gefotografeerd (voorzien
van profielnummer, sleufnummer, noordpijl en schaallat), ingetekend op schaal 1:20 en beschreven.
In werkput 3 & 4 werd lokaal verdiept om de volledige antropogene stratigrafie in beeld te krijgen met
een deel van de moederbodem. Bij elk profiel werd de absolute hoogte van het maaiveld genomen en
op plan aangebracht.
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3.1.3 Organisatie van het vooronderzoek
Het proefputtenonderzoek werd uitgevoerd op 4, 5 en 11 september 2018 onder leiding van
veldwerkleider Jasper Billemont. Verder werd het veldwerk uitgevoerd door archeoloog Sarah
Schellens. Op het moment van het archeologisch onderzoek waren de gebouwen nog niet gesloopt en
grotendeels in gebruik. De sportzaal was echter niet meer in gebruik, waardoor hierbinnen twee van
de vier werkputten alsnog konden worden gegraven. Werkputten 1 en 2 bevonden zich buiten, ter
hoogte van enkele parkeerplaatsen.
Op 4 en 5 september werden werkputten 1 & 2 aangelegd en geregistreerd. Zoals zichtbaar is op onder
andere Plan 18 werden twee proefputten ingepland in de nog bestaande turnzaal van de SintLievenspoort. Voor de aanleg van deze werkputten kon beginnen moest eerst de betonplaat die
aanwezig was onder de turnvloer verwijderd worden. Aanvankelijk werd voor de aanleg van deze
proefputten getracht een kleinere graafmachine te gebruiken. Deze kleinere machine zou de sportzaal
kunnen betreden door de bestaande deuropeningen. Al snel werd echter duidelijk dat de
funderingsplaat die aanwezig was onder de sportvloer te dik was om door de kleine machine
doorbroken te worden (zie Figuur 26). Als alternatief werd in de muur van de sporthal een opening
geslagen om een zwaardere, 6-tons-kraan toe te laten de sporthal te betreden. Tussen 5 en 11
september werden de voorbereidende werken (opening in de muur van de turnzaal maken,
betonplaatwegschieten en verwijderen) uitgevoerd om de proefputten 3 & 4, in de turnzaal, te kunnen
aanleggen.
Van zodra de betonnen funderingsplaat doorbroken werd, kon het archeologisch veldwerk terug
worden hervat. Onder de betonnen plaat bleek echter nog een dik pakket verharding / stabilisé
aanwezig dat zo goed als ondoordringbaar was met een vlakke kraanbak. Er werd dus voor gekozen
een zo groot mogelijk deel van dit pakket ook weg te laten schieten. Eens het pakket doorbroken was,
werd met een vlakke kraanbak verdiept tot op een archeologisch relevant niveau.

1tons machine: trachten de betonplaat te doorbreken

1tons machine: trachten de betonplaat te doorbreken
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Zoals zichtbaar is op de grondplannen van werkput 3 & 4 (Plan 23 & Plan 24) werden deze werkputten
niet over de gehele oppervlakte (4m op 4m) aangelegd tot op de moederbodem. Voor deze
werkputten werd er uit praktische, logistieke & veiligheidsmatige overweging voor gekozen om in
trappen te werken en slechts een kleiner deel van de werkput tot op het archeologisch relevante
niveau aan te leggen. Het hoofddoel van een proefputtenonderzoek is om de aanwezige stratigrafie in
beeld te brengen. Het hoofddoel van dit onderzoek kon op deze manier behaald worden zonder
buitensporige logistieke kosten, tijdsinname of onveilige situaties te creëren.
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6tons machine: stabilisé wegschrapen

6tons machine: stabilisé wgschieten

6tons machine: stabilisé wgschieten

6tons machine: stabilisé losgeschoten

Figuur 26: Sfeerfoto’s van de werken in de turnzaal

Tijdens het veldwerk werd tussen werkput 1 & 2 een aanvullende mazouttank opgemerkt. De
proefputten konden naast de mazouttank aangelegd worden maar tijdens de aanleg van de
werkputten werd snel duidelijk dat de tank een deel van de bodem in de onmiddellijke buurt van de
tank grondig verontreinigd had. Dit werd onder andere duidelijk door een penetrerende mazout-geur
tijdens de aanleg van werkput 2. In het tweede archeologische vlak van werkput 2 was deze
verontreiniging overigens duidelijk zichtbaar als grijs-blauwe verkleuring van de bodem.
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Alle proefputten werden uiteindelijk aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 6 ton
met een gladde graafbak van 1,60m. Van alle proefputten werden overzichtsfoto’s gemaakt. De putten
en sporen werden ingetekend door middel van RTS en GPS en gedocumenteerd aan de hand van
beschrijvingen. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal geregistreerd in het veld. Gebruik
makend van een GIS omgeving werden de verzamelde data verwerkt tot een gedetailleerd en
overzichtelijk grondplan. Plan 19 is een overzichtsplan van de inplanting van de aangelegde
werkputten.
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Figuur 27: Vlak 2 in werkput 2 met grijs-blauwe verkleuring van de bodem ten gevolge van mazout-verontreiniging van

Plan 19: Grondplan met de aangelegde werkputten (12-9-2018; digitaal; 1/250)

In werkputten 1 & 2 werden twee archeologische vlakken aangelegd. In werkputten 3 & 4 werd onder
de betonnen funderingsplaat en het dikke pakket stabilisé snel de moederbodem aangetroffen en
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nabijgelegen mazouttank
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werd slechts een enkel archeologisch vlak aangetroffen. Onderstaande tabellen geven een overzicht
van de relevante vlakhoogtes per werkput.
WERKPUT 1
MAAIVELD

7,33m TAW

VLAK 1

6,82m TAW

VLAK 2

5,86m TAW

WERKPUT 2
MAAIVELD

7,24m TAW

VLAK 1

7,03m TAW

VLAK 2

6,21m TAW

WERKPUT 3
MAAIVELD

7,43m TAW

VLAK 1

5,50m TAW

WERKPUT 4
MAAIVELD

7,51m TAW

VLAK 1

5,58m TAW

3.1.4 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Het onderzoek werd volledig conform de code van goede praktijk uitgevoerd.

3.1.5 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
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Niet van toepassing.
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3.2 Assessmentrapport
3.2.1 Assessment sporen en structuren
Manifestatie archeologische site aan huidig oppervlak
Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van
het onderzoeksterrein.
Stratigrafie van de site
Het projectgebied kent een sterk variabele stratigrafie. In elke werkput werd een bodemkundig profiel
aangelegd op de meest relevante putwand. De stratigrafie wordt hieronder per werkput kort
besproken waarna een synthese wordt voorgelegd voor het projectgebied.
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Plan 20: Grondplan met de aangelegde profielen (12-9-2018; digitaal; 1/250)
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Werkput 1

Ter hoogte van werkput 1 bevond het huidige maaiveld zich op ca. 7,3m TAW. In deze werkput werden
twee archeologische vlakken aangelegd. Een eerste archeologisch vlak werd aangelegd op het niveau
van ca. 6,8m TAW, 50cm onder het huidige maaiveld. Een tweede archeologisch vlak werd aangelegd
op een niveau van ca. 5,86m TAW. In de werkput werd de noordelijke werkputrand volledig
opgeschoond om een zicht te krijgen op de aanwezige stratigrafie. In het profiel dat aangelegd werd,
kwamen verschillende ophogingspakketten aan het licht. Lagen 1, 2 & 3 zijn van zeer recente
oorsprong (laag 1: huidig wegbedekking; laag 2: vlijlaag; laag 3: gebroken stenen fundering wegdek).
Onder deze recentere lagen komen twee puinige ophogingspakketten voor. Sporen 1002 (beerbak) en
1001 (muur) zijn ingegraven in een ouder ophogingspakket. Het ophogingspakket, spoor 1006,
kenmerkt zich door een licht lemig, zandige textuur, donkerbruine kleur en vrij veel baksteen,
houtskool en mortelinclusies. Onder het ophogingspakket werd de geel-bruine, zandige
moederbodem aangesneden op een hoogte van ca. 5,9m TAW.

BAAC Vlaanderen Rapport 944

Figuur 28: Profielfoto en -tekening van profiel 1.1
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Werkput 2

Zoals reeds aangehaald bevond het huidige maaiveld zich op 7,24m TAW. Bij de aanvang van de
werken was de locatie van de werkput ook hier in dienst als parkeerplaats. Lagen 1 tot 3 hebben
betrekking op de huidige afwerking van deze parking. Respectievelijk gaat het over de betontegels en
twee vlijlagen. Onder deze lagen werden verschillende, zeer donkere ophogingspakketten
aangetroffen waarin veel steenkoolinclusies en sintels aangetroffen werden. In de lagen 6 en 7 en
spoor 2002 werden onder andere fragmenten industrieel wit aardewerk aangetroffen die aantonen
dat niet alleen deze ophogingslagen, maar ook het bovenliggende spoor 2001 slechts een sub-recente
datering kan toegeschreven worden. Net boven het tweede vlak werd een dik ophogingspakket
aangesneden dat veel steenpuin bevatte. In het profiel is ook een deel van spoor 2003 zichtbaar. Het
spoor bevat subrecent industrieel aardewerk en vele steenkoolinclusies. Het tweede archeologisch
vlak werd aangelegd op een hoogte van 6,21m TAW, waar de zandige moederbodem aangesneden
werd.
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Figuur 29: Profielfoto en -tekening van profiel 2.1
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Werkput 3

Figuur 30: Profielfoto en -tekening van profiel 3.1
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Zoals reeds aangehaald werd werkput 3 aangelegd in de sporthal. Hier kon geobserveerd worden dat
de originele bodemopbouw sterk verstoord is geweest bij de aanbouw van deze sporthal. Onder de
sportvloer werd namelijk eerst een betonplaat aangetroffen van ca. 30cm dik (laag 1) waaronder zich
een zeer dik, zeer stevig en gecompacteerd pakket stabilisé bevond (laag 2) van bijna anderhalve meter
dikte. Onder dit pakket stabilisé kon vervolgens een ophogingslaag geïdentificeerd worden die bestond
uit een licht lemig, zandige matrix met heel wat houtskoolspikkels en enkele baksteen en
steenkoolspikkels. Onder deze laag werd de lichtbruine zandige moederbodem aangesneden.
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Werkput 4

Het profiel in werkput 4 kende een sterk vergelijkbare opbouw als het profiel in werkput 3. Ook hier
werd onder de betonplaat en de stabilisé een zandige ophogingslaag aangetroffen van ca. 35 cm dik.
Onder deze ophoging werd de lichtbruine, zandige moederbodem aangetroffen, waarop het
archeologisch vlak aangelegd werd op een hoogte van 5,98m TAW.
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Figuur 31: Profielfoto en -tekening van profiel 3.1
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Beschrijving van het sporenbestand
Werkput 1

Plan 21: Uitsnede grondplan werkput 1, vlak 1 (14-9-2018; digitaal; 1/30)
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Ongeveer 50cm onder het huidige maaiveld van werkput 1 werden verschillende oudere muurresten
aangetroffen in een eerste archeologisch vlak (Figuur 32). Stratigrafisch lijken drie fases te
onderscheiden. Een eerste, jongste, fase bestaat uit een muur die opgebouwd werd uit een baksteen
van 22,5 x 9 x 5,5cm en een harde cementmortel. De exacte breedte van de muur kon niet opgetekend
worden omdat de westelijke zijde van het spoor verstoord werd door een elektriciteitskabel. Bij de
tweede fase kunnen twee sporen gerekend worden. Beerbak 1002 werd opgebouwd uit rood-oranje
bakstenen van 20 x 10 x 5cm en een iets brozere zand-kalkmortel. Spoor 1005 is een twee-steense
muur die opgebouwd werd met bakstenen van een ander formaat. De gelijkaardige oriëntatie en
stratigrafische positie (beide sporen oversnijden sporen 1003 & 1004) van beide sporen laat echter
vermoeden dat ze tot dezelfde fase horen. Een derde fase wordt gevormd door spoor 1004, een 1steens muurtje en spoor 1003, een halfsteens bakje. Beide zijn opgebouwd uit rood-oranje bakstenen
van 20 x 10 x 5cm en een broze kalkmortel.
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Figuur 33: Coupefoto op bakstenen beerbak spoor 1002

BAAC Vlaanderen Rapport 944

Figuur 32: Overzichtsfoto van de muurresten in het eerste vlak van werkput 1
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In het tweede vlak van werkput 1 werd een enkele greppel aangesneden (spoor 1007). Het spoor
kenmerkte zich door een homogene grijs-bruine vulling van licht lemig zand met enkele
houtskoolinclusies en was in coupe nog slechts 5cm diep bewaard. Hoewel de greppel geen
dateerbaar materiaal bevatte, verraad zijn stratigrafische positie, onder de ophogingspakketten, dat
het waarschijnlijk een drainagegreppel betreft uit de periode dat de omgeving voor het eerst
ontgonnen werd en zich in de onmiddellijke periferie van de stad bevond.
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Figuur 34: Coupefoto op spoor 1007
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Werkput 2

Plan 22: Uitsnede grondplan werkput 2, vlak 1 (14-9-2018; digitaal; 1/30)
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Tijdens de aanleg van werkput 2 werd al vrij snel, ca. 30cm onder het huidige loopniveau, een subrecent wandelpad aangetroffen. Het pad is opgebouwd uit een puinfundering met een afwerking van
een cementmortel. De mortel werd vormgegeven als natuursteen een zeer vlak afgewerkt. Het pad
bevindt zich in een zeer compact en stevig ophogingspakket met veel inclusies en enkele fragmenten
industrieel wit aardewerk.
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Figuur 35: Vlakfoto van werkput 2, vlak 1
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Na documentatie van dit pad, werd de werkput verder verdiept. Onder het steenkoolhoudende pakket
werd echter slechts een deel verstoring en een verkleuring van de moederbodem opgetekend
vanwege een nabijgelegen mazouttank. Verder werden geen sporen aangetroffen.
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Figuur 36: Vlakfoto van werkput 2, vlak 2
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Werkput 3

Plan 23: Uitsnede grondplan werkput 3, vlak 1 (14-9-2018; digitaal; 1/30)
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In werkput 3 werden op bijna 2m diepte drie sporen aangetroffen onder de hoger besproken
ophogingslaag. Spoor 3001 is een afvalkuil waarin fragmenten industrieel wit aardewerk en enkele
bodems van wijnflessen met een hoge ziel aangetroffen werden. Sporen 3002 en 3003 zijn delen van,
waarschijnlijk dezelfde ophogingslaag. Ze hebben beiden een grijs-lichtgrijze kleur met enkele
houtskoolinclusies.
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Figuur 37: Vlakfoto van werkput 3, vlak 1

Plan 24: Uitsnede grondplan werkput 4, vlak 1 (14-9-2018; digitaal; 1/30)

In werkput 4 werden geen archeologische sporen aangetroffen.
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Werkput 4
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Besluit

In paragraaf 3.1.2: inplanting werd de inplanting van de proefputten verklaard. Zoals blijkt uit het
veldonderzoek werd deze inplanting goed gekozen. De proefputten illustreren duidelijk dat ter hoogte
van werkput 1 sporen van bewoning langs de Sint-Lievenspoortstraat teruggevonden kunnen worden.
Echter werd duidelijk dat de aangetroffen resten niet teruggaan tot de late middeleeuwen, maar van
een subrecente aard zijn. In de werkputten 2, 3 en 4 werden ook sporen aangetroffen maar deze zijn
duidelijk van een andere aard. Het betreft in principe slechts enkele ophogingslagen en afvalkuilen die
een eerder recent karakter hebben en gedateerd kunnen worden in de 19de of 20ste eeuw.

3.2.2 Assessment van het onderzoeksterrein
Landschappelijke en aardkundige situering
Zie paragraaf 2.4.1.
Bodem, paleolandschap en referentieprofielen
Aangezien in deze stedelijke context vooral de antropogene stratigrafie van de profielen van belang is,
werden de profielen in paragraaf 3.2.1: Stratigrafie van de site besproken.

3.2.3 Assessment van de vondsten
Assessment aardewerk
Administratieve gegevens

Vondstnummers: 1, 3 & 4
Materiaalcategorie: aardewerk en bouwkeramiek
Methode en technieken van assessment

Per vondstnummer werden alle vondsten bekeken en ingevoerd in de assessmenttabel (Bijlage 8.2.5).
Zo werd eerst gekeken naar de vondstcategorie, vervolgens naar de dominante deelcategorie, waarna
de belangrijkste gegevens m.b.t. de scherven genoteerd werden. Er werd ook getracht een ruwe
datering te plakken op het materiaal. Indien een verfijning van deze datering mogelijk bleek werd dit
bij de opmerkingen toegevoegd.

Voor de inventaris wordt verwezen naar de assessmenttabel Bijlage 8.2.5, waarin alle data per
vondstnummer werd verzameld.
Het ingezamelde keramische vondstmateriaal bestond uitsluitend uit aardewerkvondsten (n=22). De
algemene bewaringstoestand van het materiaal is relatief goed maar gefragmenteerd. Al het materiaal
kan als subrecent beschouwd worden. In elke aardewerkcontext werden fragmenten van industrieel
wit aardewerk aangetroffen. Vondstnummers 3 en 1 bevatte echter ook verschillende scherven
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Inventaris
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oxiderend gebakken aardewerk. Bij vondstnummer 1 kan onder andere het oor van een kamerpot
herkend worden.
Conservatie en behandeling

Er zijn geen aardewerkvondsten gedaan die verdere conservatie of behandeling nodig hebben.
Potentieel op kenniswinst

Op basis van het assessment op het aardewerk hebben de meeste vondsten hun informatiewaarde
reeds behaald. De meeste vondsten kunnen enkel gebruikt worden om de sporen te dateren en een
beperkt inzicht te geven in de materiele cultuur van de nieuwe tijd. Er werden geen grote
afvalcontexten aangetroffen.
Assessment glas
Administratieve gegevens

Vondstnummers: 5 & 6
Materiaalcategorie: glas
Methode en technieken van assessment

Per vondstnummer werden alle vondsten bekeken en ingevoerd in de assessmenttabel (Bijlage 8.2.5).
Indien mogelijk werd getracht een ruwe datering te plakken op het materiaal. Indien een verfijning van
deze datering mogelijk bleek werd dit bij de opmerkingen toegevoegd.
Inventaris

Voor de inventaris wordt verwezen naar de assessmenttabel in Bijlage 8.2.5, waarin alle data per
vondstnummer werd verzameld.
Vondstnummer 4 betreft de bodem van een wijnfles met hoge ziel in groen glas. Vondstnummer 6
refereert naar de bodem van een drinkglas in wit glas.
Conservatie en behandeling

Er zijn geen aardewerkvondsten gedaan die verdere conservatie of behandeling nodig hebben.

Op basis van het assessment op het glas hebben de meeste vondsten hun informatiewaarde reeds
behaald. De meeste vondsten kunnen enkel gebruikt worden om een beperkt inzicht te geven in de
materiele cultuur van de nieuwe tijd. Er werden geen grote afvalcontexten aangetroffen.
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Potentieel op kenniswinst
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3.2.4 Assessment van de stalen
Er werden geen stalen in functie van verder natuurwetenschappelijk onderzoek genomen. Het
aanwenden van deze technieken viel niet binnen de doelstellingen van het vooronderzoek.

3.2.5 Conservatieassessment
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Er worden geen vondsten voor conservatie voorgedragen.
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3.3 Synthese onderzoeksresultaten
3.3.1 Datering en interpretatie onderzoeksterrein
Datering en interpretatie archeologisch ensemble
Tijdens de uitvoering van het proefputtenonderzoek werden slechts in een enkele proefput relevante
archeologische sporen aangetroffen. Hoewel in de proefputten 2, 3 en 4 ook sporen aangetroffen
werden, betreft het echter steeds sporen die op basis van het vondstensemble dat ze bevatten in het
(sub-)recente verleden kunnen gedateerd worden.
In werkput 1 werden twee archeologische niveaus aangetroffen. In vlak 1 werd naast een muur die
opgebouwd was uit cementmortel, en dus een recentere datering kan toegeschreven worden, twee
oudere muren, een beerbak en een tweede zeer klein bakstenen bakje aangetroffen. Op basis van de
gebruikte bouwmaterialen kunnen deze muurresten allen in de postmiddeleeuwse periode worden
gedateerd. Op een tweede archeologisch niveau werd een deel van een ondiepe greppel aangetroffen.
De mogelijkheid bestaat dat het om een drainagegreppel gaat die dateert uit de periode dat het
projectgebied voor het eerst in de periferie van de stad komt te liggen. Samenvattend kunnen de
sporen in deze werkput in vier fases ingedeeld worden:
Sporen

Type

Datering

S1007

Drainagegreppel

Fase 1: Oudste fase – mogelijks vanaf 14de eeuw

S1003 & S1004

Muur & bakje

Fase 2: Post-Middeleeuws

S1002 & S1005

Muur & Beerbak

Fase 3: Post-Middeleeuws tot Nieuwe Tijd

S1001 & 1006

Muren (cementmortel), ophoging

Fase 4: Subrecente fase (vanaf 19de eeuw)

Interpretatie (referentie-)profielen

De profielen in werkputten 3 & 4 werden tot ca. 1,5m tot 2m onder het huidige maaiveld verstoord
door de bouw van de huidige sportzaal. Onder deze verstoring werd echter in beide gevallen nog een
ophogingslaag opgetekend die zich boven de moederbodem bevond. Echter doet het grote
niveauverschil vermoeden dat een groot deel van de originele bodem hier werd weggegraven bij de
aanleg van de sporthal.
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Er is een duidelijke tweedeling in de geregistreerde bodemprofielen. De profielen die opgetekend
werden in de werkputten 1 & 2 vertonen verschillende ophogingslagen, zoals verwacht kan worden in
een stedelijke context. Het profiel in werkput 1 is het enige profiel waarin ophogingslagen
aangetroffen werden die potentieel ouder zijn dan de 19de eeuw. Het betreft de lagen die zich
stratigrafisch onder de muur- en beerbak-sporen bevinden. Hoewel hier geen dateerbare vondsten
ingezameld konden worden kan op basis van de typologische eigenschappen van de muurresten en de
stratigrafische positie van de lagen een oudere ouderdom verwacht worden. Van de ophogingslagen
die in profiel 2.1 aangetroffen werden kan verwacht worden dat ze slechts een ouderdom hebben die
maximaal teruggaat tot de 19de eeuw. De lagen bevatten namelijk vrij veel steenkoolinclusies en
dekken een kuil af waarin onder andere industrieel wit aardewerk aangetroffen werd.
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3.3.2 Confrontatie resultaten eerder vooronderzoek
Zoals reeds beschreven in het bureauonderzoek is er, archeologisch gezien, slechts weinig gekend over
dit stadsdeel. De stadspoorten kunnen als chronologische markers gehanteerd worden voor de
middeleeuwse uitbreiding van de stad.
De Vijfwindgatenpoort, die voor het eerst vermeld wordt in 132367, bevindt zich op minder dan 400m
ten noorden van het plangebied. Met de aanleg van de stadspoort kan verwacht worden dat het
projectgebied zich binnen de directe invloedssfeer van de stad zal gaan bevinden. Al snel, in 1348,
werd deze stadspoort opgegeven en zuidwaarts verschoven naar de Keizerspoort en Sint-Lievenspoort,
op 180 m ten zuiden van het plangebied, dat vanaf dan deel uitmaakt van de effectief omwalde stad.
Van deze oudste periode is mogelijks één spoor aangetroffen tijdens het proefputtenonderzoek, nl. De
greppel in Proefput 1. Hoewel dateerbaar materiaal ontbreekt zou men kunnen vermoeden dat de
greppel kan gedateerd worden in de periode dat het gebied voor het eerst in de invloedssfeer van de
stad zal gaan bevinden. De greppel kan dan gezien worden als drainagegreppel die het terrein
ontwaterde.
Zowel het ophogingspakket dat opgemerkt werd in werkput 1 (spoor 1006) als de oudste muurresten
uit het eerste vlak van werkput 1 (fases 2 & 3) kunnen vermoedelijk in de postmiddeleeuwse tot
subrecente periode worden geplaatst. Hoewel ook hier dateerbaar materiaal ontbreekt is te
verwachten dat de muurresten niet meer te koppelen zijn aan de oudste bewoning langs de SintLievenspoortstraat, maar van een veel jongere datum zijn.
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De ophogingslagen in werkput 1 (lagen 3-5), werkput 2 (lagen 4-7 & spoor 2002), werkput 3 (laag 3),
werkput 4 (laag 3) kunnen een recentere datering toegeschreven worden op basis van
steenkoolinclusies en dateerbaar vondstmateriaal (onder andere industrieel wit aardewerk). Deze
lagen vertegenwoordigen recentere ophogingslagen uit de 19de eeuw en later.
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Plan 25: Syntheseplan (14-9-2018; digitaal; 1/500)
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3.3.3 Syntheseplan
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3.3.4 Waardering archeologische vindplaatsen
Tijdens het onderzoek werden een weinig archeologische resten aangetroffen van de historische
bewoning langs de Sint-Lievenspoortstraat. De resten kennen echter geen oorsprong in de
middeleeuwse oorspronkelijk bewoning langs de straat en zijn ze zeer lokaal, enkel in werkput 1,
bewaard. Ook de bewaringstoestand van de sporen is eerder matig te noemen. Zowel de beerbak
(S1002), als de oudste muurrest (S1003, S1004 & S1005) kennen slechts een matige bewaring
toegekend worden. De structuren zijn slechts 2 bakstenen diep bewaard gebleven. In de werkputten
2, 3 & 4 werden geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Hoewel er dus effectief sporen
aangetroffen werden, wordt de archeologische vindplaats slechts heel laag gewaardeerd.

3.3.5 Onderzoeksvragen: antwoorden
Bodem, paleolandschap en antropogene stratigrafie
-

Welke bodemhorizonten worden in de profielen aangetroffen en wat is de genese ervan?
Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

De moederbodem op de projectlocatie typeert zich door een matig natte, lemige zandbodem die een
eolische oorsprong kent.
-

Waardoor kan het eventueel ontbreken van een horizont verklaard worden?

Niet van toepassing.
-

Vertegenwoordigen deze horizonten eventueel relevante archeologische niveaus?

Niet van toepassing.
-

Kan er een hypothese vooropgesteld worden omtrent de datering van deze horizonten?

Niet van toepassing.
-

Hoe is de antropogene stratigrafie opgebouwd?

Ook in de profielen die aangelegd werden in werkputten 2, 3 & 4 werden verschillende ophogingslagen
opgetekend. Deze kennen echter allen slechts een ouderdom van maximaal de 19de eeuw en dit op
basis van een groot aantal steenkoolinclusies en aardewerkvondsten.
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In het profiel in werkput 1 werd de uitgebreidste antropogene stratigrafie gedocumenteerd. De
antropogene stratigrafie is opgebouwd uit verschillende ophogingslagen die, bij gebrek aan dateerbaar
materiaal, moeilijk te dateren zijn. Gezien hun stratigrafische positie ten opzichte van verschillende
sporen kan echter aangenomen worden dat de lagen een datering kennen vanaf de 14de eeuw, maar
vermoedelijk van jongere datum zijn. De lagen vertegenwoordigen zo ophogingspakketten die ter
plaatse geaccumuleerd werden vanaf dat hier de eerste bewoning ontstond tot het recente verleden.
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-

Kan deze stratigrafie in verschillende fasen onderverdeeld worden (functioneel,
chronologisch, sedimentologisch)?

Gezien het ontbreken van dateerbaar materiaal is enige opdeling in fases onder voorbehoud:
Sporen

Lagen

Datering
Fase 1: Oudste fase - vanaf 14de eeuw

S1007
S1003 & S1004
S1002 & S1005

Prof 1.1: S1006

Fase 2: Postmiddeleeuws
Fase 3: Postmiddeleeuws tot Nieuwe Tijd

Prof 1.1: L3-5
S1001 & 1006

Prof 2.1: S2002; L6-7
Prof 3.1: L3

Fase 4: Subrecente fase (vanaf 19de eeuw)

Prof 4.1: L3
Prof 1.1: L1-2
Prof 2.1: S2001; L1-5
Prof 3.1: L1-2

Fase 5: Recente bouwfases (20ste eeuw)

Prof 4.1: L1-2

-

Wat is de relatie tussen de antropogene stratigrafie en de algemene ontwikkeling van het
onderzoeksterrein doorheen de tijd? Kunnen specifieke onderdelen van de stratigrafie in
verband worden gebracht met specifieke occupatiefasen of perioden van specifiek gebruik van
het terrein?

Zoals aangehaald werden in profiel 1 verschillende ophogingslagen aangesneden die in verband
kunnen gebracht worden met het ontstaan van de eerste bebouwing langs de Sint-Lievenspoortstraat
vanaf de 14de eeuw.
Sporenbestand algemeen
-

Zijn er sporen aanwezig? Wat is de aard en de datering van de sporen?

Sporen

Type

Datering

S1007

Drainagegreppel

Fase 1: Oudste fase - vanaf 14de eeuw

S1003 & S1004

Muur & bakje

Fase 2: Postmiddeleeuws

S1002 & S1005

Muur & Beerbak

Fase 3: Postmiddeleeuws tot Nieuwe Tijd)

S1001 & 1006

Muren (cementmortel), ophoging

Fase 4: Subrecente fase (vanaf 19de eeuw)

-

Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?

Matig. Hoewel de muurresten relatief stevig bewaard zijn, zijn ze slechts maximaal 2 stenen hoog
bewaard.
-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?

Volgende sporen maken deel uit van archeologisch relevante structuren:
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Er werden verschillende sporen aangetroffen tijdens het proefputtenonderzoek. Enkel in werkput 1
werden archeologisch relevante sporen aangetroffen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van hun
vermoedelijke datering:
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Sporen

Type

S1001

Muur, fase 4

S1002

Bakstenen beerbak

S1003

Zeer klein bakstenen bakje

S1004

Muur, fase 2

S1005

Muur, fase 3

-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?

Een groot deel van de sporen en lagen kan op basis van dateerbaar materiaal of hun stratigrafische
positie in het sub-recente verleden (vanaf de 19de eeuw) gedateerd worden. Enkele sporen en
structuren zijn echter duidelijk ouder van oorsprong (S1002, 1003, 1004, 1005 & 1006). Hoewel er
geen dateerbaar materiaal voorhanden is, kan op basis van hun stratigrafische positie en typologische
kenmerken toch vermoed worden dat hun ouderdom kan opklimmen tot postmiddeleeuwse periode.
-

Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte (drie dimensies) en functie afgebakend
worden (incl. de argumentatie)?

Enkel in werkput 1 kan gesproken worden van een archeologische vindplaats. Hier werden resten
aangetroffen van de bewoning langs de Sint-Lievenspoortstraat. Hoewel een precieze datering niet
mogelijk is, kan verwacht worden dat de resten terug gaan tot de postmiddeleeuwse.
-

Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische vindplaats?

De bewaringstoestand van de archeologisch relevante sporen is eerder matig. Hoewel de aangetroffen
muren nog vrij stevig waren, waren ze slechts maximum twee bakstenen hoog bewaard.
-

Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats?

De waarde van de vastgestelde archeologische vindplaats is matig tot laag.
-

Is er een relatie met omliggende vindplaatsen?

Uit de omliggende wijk zijn geen vergelijkbare vondsten gekend die een mogelijke relatie hebben met
de aangetroffen sporen of structuren.
Sporenbestand specifiek
Wat is de relatie tussen de
historische/iconografische bronnen?

aangetroffen

archeologische

resten

en

de

Van de aangetroffen sporen kan slechts een enkel spoor, spoor 1001, aan een historische kaart
gekoppeld worden. Het betreft een muur opgebouwd met cementmortel. De oriëntering en locatie
komt heel mooi overeen met de achtergevel van een huis dat aangegeven wordt op het 19 de eeuwse
kadaster.
-

Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de
materiële aanwijzingen hiervoor? Waar werden deze aangetroffen (vb. achtererf)?

Tijdens het onderzoek werden slechts sporen aangetroffen van de bewoning langs de SintLievenspoortstraat. Er werden dus geen sporen aangetroffen van activiteit op de achtererven.
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-
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-

Levert het organische en anorganische vondstmateriaal, indien aanwezig, nieuwe inzichten
over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de site, eventueel ook over de materiële
cultuur? Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan
gegeven worden?

Het vondstmateriaal dat werd gerecupereerd is afkomstig uit sub-recente contexten die vanaf de 19de
eeuw gedateerd worden. Er werden twee vondstnummers uitgeschreven voor vondsten uit een
subrecente kuil en vier vondstnummers voor vondsten uit ophogingen die slechts een datering vanaf
de 19de eeuw toegeschreven kan worden.
-

Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/
stadsontwikkeling van Gent?

De resultaten betekenen slechts een zeer beperkte kenniswinst voor het onderzoek naar de
stadsgeschiedenis/stadsontwikkeling van Gent. Er werden slechts enkele archeologisch relevante
sporen of structuren aangetroffen. Bovendien kunnen de sporen die mogelijks verder terug gaan in de
tijd dan de 19de eeuw niet precies gedateerd worden. Ze kunnen dus moeilijk een meerwaarde
betekenen voor het onderzoek naar de chronologie van de stadsontwikkeling van Gent.
Impact geplande bodemingrepen
-

Wat is de potentiële impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle
archeologische vindplaatsen?

Een volledige vernietiging van het aanwezige archeologische laag gewaardeerde bodemarchief.
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling: hoe kan deze bedreiging weggenomen of verminderd worden
(maatregelen behoud in situ)?

Niet van toepassing.
-

Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande
ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:
o

Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor
vervolgonderzoek?

Niet van toepassing.
Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als
aanpak voor het vervolgonderzoek?

Niet van toepassing.
o

Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?

Niet van toepassing.
o

Welke methodiek kan er best worden toegepast bij vervolgonderzoek?

Niet van toepassing.
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o
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-

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke
onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke
hoeveelheid?

Niet van toepassing.
-

Wat is de financiële impact van eventueel vervolgonderzoek?

Niet van toepassing.

3.3.6 Besluit
Archeologische verwachting
Op basis van het bureauonderzoek dat in hoofdstuk 2 besproken werd, werd een zeer hoge
archeologische verwachting aangegeven (zie paragraaf 2.5.2) aan bepaalde zones binnen het
plangebied. Voor deze hoge archeologische verwachting werd specifiek naar vier periodes verwezen.
In deze paragraaf wordt de toen aangehaalde archeologische verwachting hernomen en aangepast op
basis van het uitgevoerde onderzoek met ingreep in de bodem:
Metaaltijden en Romeinse tijd

Hoewel hier een eerder lage archeologische verwachting voor geschetst werd, op basis van het
bureauonderzoek, werd een hoge kenniswinst toegeschreven aan eventuele nieuwe inzichten of
vondsten. Aangezien er tijdens het onderzoek met ingreep in de bodem geen sporen of structuren
aangetroffen werden uit deze periodes, en ze ook niet verwacht worden, blijft de archeologische
verwachting voor deze periode zeer laag.
Middeleeuwen tot 1348

Hoewel dateerbaar materiaal ontbreekt kan vermoed worden dat de ontwateringsgreppel die
aangetroffen werd in werkput 1 (spoor 1007) tot deze periode behoort. Het is een periode waarin het
projectgebied geleidelijk aan in de periferie van de stad komt te liggen. Voor deze periode werd de
archeologische verwachting na het bureauonderzoek als hoog ingeschat. Aangezien er voor deze
periode slechts een enkel mogelijk spoor en verder geen dateerbaar materiaal aangetroffen werd kan
de archeologische verwachting voor deze periode tot laag bijgesteld worden.

Op basis van het bureauonderzoek kon vastgesteld worden dat het plangebied vanaf 1348 definitief
deel gaat uitmaken van de historische stad. Op historische kaarten (vanaf de 16de eeuw) staat
bebouwing aangegeven langs de Sint-Lievenspoortstraat die waarschijnlijk haar oorsprong kent in deze
periode. Hoewel van verschillende muurresten vermoed wordt dat ze tot deze periode behoren,
ontbreekt een absolute datering van de sporen.
Hoewel er uit deze periode effectief archeologische resten aangetroffen werden in werkput 1 kan men
toch niet spreken van een hoge archeologische verwachting voor deze periode:
-

de sporen bevinden zich énkel direct langs de Sint-Lievenspoortstraat, een beperkt deel van
het onverstoorde plangebied;
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Ca. 1348 tot het einde van de 19e eeuw
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-

de sporen hebben kennen slechts een matige bewaring, er werden maximaal 2 lagen
bakstenen aangetroffen.

Op basis van deze argumenten kan voor deze periode een eerder matige archeologische verwachting
opgesteld worden.
Potentieel op kennisvermeerdering
Zowel voor de Metaaltijden, de Romeinse tijd als voor de Middeleeuwen tot de postmiddeleeuwse
periode werd een zo goed als onbestaande archeologische verwachting aangehaald. Voor de periode
vanaf de 16de eeuw tot het heden werd een matige archeologische verwachting opgesteld op basis van
het uitgevoerde proefputtenonderzoek, maar dan enkel in de zone aan de straatkant. Men kan echter
stellen dat eventuele archeologische sporen die bij verder onderzoek aan het licht zouden komen
slechts een beperkte kennisvermeerdering kunnen opleveren:
-

Tijdens het uitgevoerde onderzoek werd geen vondstmateriaal aangetroffen dat een datering
van de contexten, ouder dan de 19de eeuw, toe laat;

-

De zone waar eventueel aanvullende sporen van bewoning verwacht kunnen worden beperkt
zich tot de strook direct langs de Sint-Lievenspoortstraat. Deze onverstoorde zone is dus niet
alleen zeer klein, een groot deel van deze zone werd reeds onderzocht aan de hand van de
proefput.

-

In de overige werkputten (2-3-4) werden geen relevante archeologische resten aangetroffen.
Integendeel, in proefput 2 werd los van de subrecente structuren ook een mogelijke vervuiling
van brandstof opgemerkt. Voor de proefputten die in de bestaande sporthal werden
aangelegd kan worden geconcludeerd dat, wanner naar de TAW-waarden wordt gekeken, bij
de aanleg van de sporthal een groot deel van de originele bodem werd weggehaald, een
pakket van 1,5m tot 2m werd afgegraven. Hierbij werd eventueel aanwezige archeologica met
zekerheid verwijderd.
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Samenvattend kan gesteld worden dat er voor het grootste deel van de onderzoekszone geen
archeologische vindplaats (meer) aanwezig is en er bovendien niet genoeg potentieel is op
kennisvermeerdering bij verder onderzoek.
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4 VOLLEDIGHEID VOORONDERZOEK
Het projectgebied werd, op basis van de geplande ingrepen en gekende verstoringen opgedeeld in
verschillende zones. Reeds tijdens het bureauonderzoek kon voor een deel van het projectgebied
vastgesteld worden dat verder vooronderzoek geen potentieel op kennisvermeerdering te bieden had
(zie paragraaf 2.5.3). Het gaat om de zones 1, 2 & 3A:
-

Zone 1: Geplande impact is minimaal;

-

Zone 2: Reeds sterk verstoord & een beperkte ingreep

-

Zone 3A: Reeds sterk verstoord

Voor een deel van het projectgebied (zone 3B) was er echter nog niet voldoende informatie voor
handen om de aan- of afwezigheid van een effectieve archeologische site ondubbelzinnig aan te tonen.
Om de doelstelling van het vooronderzoek alsnog te halen werd verder vooronderzoek uitgevoerd in
de vorm van een vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefputten. Dit onderzoek
kon besluiten dat er ook voor deze zone (zone 3B) geen waardevolle kennisvermeerdering te behalen
was bij verder (voor)onderzoek.
Gezien het ontbreken van potentieel op kennisvermeerdering bij de uitvoering van vervolgonderzoek,
zijn volgens de beslissingsboom C.G.P.5.2. geen verdere maatregelen nodig:
-

Voldoende info over aan- of afwezigheid archeologische site? JA

-

Site afwezig? NEE

-

Voldoende info over kennispotentieel? JA

-

Is er potentieel op kennispotentieel aanwezig? NEE

-

Archeologienota: Geen maatregelen nodig

De doelstelling van een vooronderzoek, namelijk het aantonen van de afwezigheid van een
archeologische vindplaats, werd immers duidelijk behaald.
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Het archeologisch onderzoek binnen het kader van de betreffende vergunningsaanvraag is dan ook
volledig. Het uitgevoerde dossier werd voorgelegd aan de dienst Stadsarcheologie Gent die het
bovenstaande advies kon onderschrijven (zie bijlage 8.2.6)
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68

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017, fig.3.
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Figuur 38: Beslissingsboom voor verderr archeologisch vooronderzoek.68
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5 SAMENVATTING
Naar aanleiding van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen heeft BAAC
Vlaanderen bvba een archeologienota opgemaakt voor een ontwikkeling aan de SintLievenspoortstraat te Gent. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een nieuwbouw en een
renovatie gerealiseerd worden, met name een kinderdagverblijf met ondergrondse parkeergarage,
een revalidatiecentrum, een tuinzone en de renovatie van twee historische panden. De geplande
werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen die qua omvang een directe bedreiging betekenen
voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch bodemarchief aangetast of
vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
Het projectgebied werd, op basis van de geplande ingrepen en gekende verstoringen opgedeeld in
verschillende zones. Reeds tijdens het bureauonderzoek kon voor een deel van het projectgebied
vastgesteld worden dat verder vooronderzoek geen potentieel op kennisvermeerdering te bieden had.
Het gaat om de zones 1, 2 & 3A:
-

Zone 1: Geplande impact is minimaal;

-

Zone 2: Reeds sterk verstoord & een beperkte ingreep

-

Zone 3A: Reeds sterk verstoord

Voor een deel van het projectgebied (zone 3B) was er echter nog niet voldoende informatie voor
handen om de aan- of afwezigheid van een effectieve archeologische site ondubbelzinnig aan te tonen.
Om de doelstelling van het vooronderzoek alsnog te halen werd verder vooronderzoek uitgevoerd in
de vorm van een vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefputten. Dit onderzoek
kon besluiten dat er ook voor deze zone (zone 3B) geen archeologische site aanwezig was en geen
waardevolle kennisvermeerdering te behalen was bij verder onderzoek. De doelstelling van een
vooronderzoek, namelijk het aantonen van de afwezigheid van een archeologische vindplaats, werd
behaald. Het uitgevoerde dossier werd voorgelegd aan de Dienst Stadsarcheologie Gent die het
bovenstaande advies kon onderschrijven.
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Omwille van bovenstaande zijn vervolgens geen verdere maatregelen nodig inzake archeologie.
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