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Deel 1.

Programma van maatregelen

1.1 Administratieve gegevens
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) Projectcode
2018I111
b) De naam en het erkenningsnummer van de Marie Lefere
erkende archeoloog
OE/ERK/Archeoloog/2016/00104
c) De locatie van het vooronderzoek:
Provincie
Oost-Vlaanderen
Gemeente
Gent
Deelgemeente
/
Postcode
9000
Adres
Doornzelestraat
9000 Gent
Toponiem
Doornzelestraat
Bounding
box Xmin = 105268
(Lambertcoördinaten) Ymin = 195081
Xmax = 105409
Ymax = 195179
d) Het kadasterplan met vermelding van Stad Gent: 1ste afdeling, Sectie A, nrs
gemeente, afdeling, sectie, perceelnummer 2477l, 2473m, 2738p
of -nummers
Figuur 1
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Figuur 1: Projectgebied met kadasternummers weergegeven op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.2 Gemotiveerd advies
Aanleiding van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek vormt de geplande realisatie van twee
meergezinswoningen aan de Doornzelestraat te Gent. De oostelijke helft van het terrein is een
zone waar geen archeologie meer te verwachten valt, de westelijke helft heeft een oppervlakte
van 2348 m² en heeft wel nog archeologisch potentieel op basis van het uitgevoerde
bureauonderzoek. Op basis hiervan werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd op 20 en 21
september 2018. De resultaten van dit vooronderzoek werden nadien verwerkt.
Tijdens het uitgevoerde veldwerk werden 5 proefputten geplaatst, deze putten werden geplaatst
teneinde zoveel mogelijk archeologische informatie te kunnen verzamelen over het
projectgebied. De locatie van de proefputten werd bepaald op basis van het voorafgaande
uitgevoerde bureauonderzoek. Put 1 werd op basis van de kaart van Ferraris geplaatst ter hoogte
van de mogelijke kloosterkerk, net zoals put 4 die zich eerder op de rand van het kerkgebouw
zou bevinden. Putten 2 en 5 bevinden zich aan de straatkant, waar mogelijk nog bebouwing kan
aangetroffen worden. Put 3 bevindt zich buiten de kerk, mogelijk ter hoogte van één van de
kloostermuren of in de tuin. Tijdens het terreinonderzoek werd vastgesteld dat er zich
archeologische resten bevonden op het terrein vanaf de postmiddeleeuwen. Het gaat om 2
grachten. Voorts werden enkele fragmentaire zaken aangetroffen die wijzen op de
industrialisatie van het gebied en zijn omgeving vanaf de 18e eeuw. Ook werden heel wat resten
aangetroffen die in relatie staan met de voorgaande garage met werkplaats op het terrein. Deze
hebben heel wat verstoord. Op basis van deze resultaten is vast stellen dat er zich binnen het
projectgebied geen resten bevinden van de abdij van Doornzele. Het voorkomen van
verschillende verstoringen in de proefputten in relatie met de recente garage en werkplaats

hebben ervoor gezorgd dat het archeologisch potentieel van de site te laag is om een
vervolgonderzoek uit te voeren. Een vervolgonderzoek wordt bijgevolg niet geadviseerd.

Figuur 2: Het sleuvenplan met weergave van alle sporen, geprojecteerd op de GRB-basiskaart (bron: Geopunt).

1.3 Conclusie
In het kader van geplande werkzaamheden die het bodemarchief bedreigen, werd voor het
projectgebied Gent Doornzelestraat, een bureauonderzoek, een landschappelijk
bodemonderzoek en een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op basis van de bekomen
resultaten wordt geen verder onderzoek meer geadviseerd.

2018I111

8

Deel 2.

Bibliografie

Agentschap Onroerend Erfgoed 2018
AGIV
DOV Vlaanderen
Geoportaal
Geopunt

