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Uittreksel uit het kadastraal percelenplan 
Gecentreerd op:
GENT 4 AFD

 Meest recente toestand
Aangemaakt op 15/11/2021

Schaal: 1 : 1000

De AAPD is de auteur van het kadastraal percelenplan en de producent van de databank waarin deze gegevens zijn opgenomen en geniet de intellectuele
eigendomsrechten opgenomen in de Auteurswet en de Databankenwet. Vanaf 01/01/2018 worden de gebouwen op het kadastraal percelenplan geleidelijk vervangen
door een dataset (= Bpn_Rebu oftewel Gebouwen(gewesten)) beheerd door de gewesten. De AAPD zal dan niet langer verantwoordelijk zijn voor de voorstelling van de
gebouwen op het kadastraal percelenplan
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Ringlaan 39 
1853 - Strombeek-Bever 
tel. 02 880 88 90 
info@aceg.be 
www.aceg.be

 

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring:  26/11/2021 Inspecteur:  Michael De Landsheer Mentor:  Installateur:  -

ID-label:  Klantreferentie:  

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557 Serienummer: 17250389

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Gustaaf Callierlaan

Huisnummer 152

Busnummer

Postcode 9000

Gemeente GENT

Land België

Eigenaar

Naam Michiel CROMHEECKE

Straatnaam Gustaaf Callierlaan

Huisnummer 152

Busnummer

Postcode 9000

Gemeente GENT

Land België

Installateur

Naam -

BTW nr. -

Telefoonnummer -

E-mail -

Type : appartement EAN : 54 

 Niet meegedeeld

Teller Nr.: : -

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

Aard onderzoek: Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm2 Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1 Aantal kringen: 11
Ri algemeen: 6,11 MΩ

OK

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

RE: - Ω

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING



EK1immo | Rapportnummer 651917 | Nederlandstalige versie : VEK1_8_NL_20200601 | Origineel exemplaar

Pagina 2 van 9 | EK1immo

l  (mA) ln (A) ln - andere (A) l2t Type Beveiligde kringen Test x 2,5l  (mA) ln (A) ln - andere (A) l2t Type Beveiligde kringen Test x 2,5

300 40 22,5kA2s (3000A) A 5 OK OK

30 40 22,5kA2s (3000A) A 6 OK OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE
Aantal kringen Curve Bescherming IN (A) (andere) P Sectie (mm2)

1 C 10 2 1,5

6 C 16 2 2,5

2 C 20 2 2,5

1 C 20 4 6

Visueel nazicht (algemeen) OK Directe aanraking OK Indirecte aanraking  OK

Aansluitingen OK schema in bijlage door Aceg vzw  NA

Equipotentiale
verbindingen

NOK Doorsnede geleiders OK

Continuiteit OK Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S 

I1.02 Situatieschema van de installatie is te voorzien en/of te vervolledigen. (Boek 1 Afdeling 2.12 -
2.13 en 3.1.2 en 9.1.2)

I1.03 Schema('s) stemt (stemmen) niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en
3.1.2 en 9.1.2)

I3.09 Een demonteerbaar aansluitstuk (aardingsonderbreker) moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.
(Boek 1 Onderafdeling 5.1.5.1. en 5.4.3.5.)

O10 Tellerlokaal niet toegankelijk op ogenblik van de keuring.

O13 De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan
30ohm.

O19 Alle differentieelstroomrinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

O27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.

O3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij
voorleggen schema's.

BESLUIT
De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek
vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de
installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft
uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Michael De Landsheer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
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Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale
Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.

De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:

Stap 1 Stap 2 Stap 3

Dit verslag is een verslag dat aangeeft wat de status is
van de elektrische installatie. Op deze manier wordt de
koper bij de verkoop van de woning ingelicht over de
status van de installatie en kan hij een inschatting
maken van de mogelijke kosten.

De koper heeft 18 maanden tijd na aktedatum om de
vermelde inbreuken op te lossen. Als alle inbreuken zijn
verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw
keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak, zo
kunnen wij uw dossier opvolgen en vervolledigen.

ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke
keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.
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BODEMATTEST

Notaris Bernard Van der Auwermeulen - No 
Zomerlaan 31 / 0001 
9930 Lievegem  
 
 

uw bericht van  15.11.2021 afdeling Bodembeheer

uw kenmerk  ADW/D 14529 contactpersoon Infolijn 015/284 458

bijlagen  - ons kenmerk 20211016018

Mechelen 15.11.2021 aanvraagnummer 20211014644

dossiernummer

1   KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 07.09.2021 
afdeling : 44804 GENT 4 AFD 
straat + nr. : Gustaaf Callierlaan 152  
sece : D 
nummer : 2843/00D002 
 
Verder 'deze grond' genoemd.

2   INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformaeregister.

2.1   INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM hee geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.

2.2   UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3   BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient
er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.
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Dit bodemaest vervangt alle vorige bodemaesten.

3   OPMERKINGEN

1 Voor meer informae: www.ovam.be/bodemaest.
2 Meer informae over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op

www.ovam.be/disclaimer.
3 Maatregelen opgelegd of van toepassing buiten het kader van het Bodemdecreet worden

niet vermeld op het bodemaest. Hiervoor kunt u best contact opnemen met uw lokaal bestuur.
4 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 15.11.2021

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

https://www.ovam.be/bodemattest
https://www.ovam.be/disclaimer


 

Postadres Stad Gent– Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Informatie Ruimtelijke Ordening | Stadhuis | Botermarkt 1 
| 9000 Gent 
Bezoekadres Woodrow Wilsonplein 1 | 9000 Gent | Tel. 09 266 79 85 | notaris@stad.gent | www.stad.gent 
Openingsuren Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 uur tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, 
dinsdag ook op afspraak 16.30 uur en 19.00 uur. Gesloten: donderdag en zaterdag. 
Als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier, slaan we uw gegevens op in een bestand dat we voor geen enkel ander doel gebruiken. U hebt recht ze te raadplegen en te laten verbeteren. 

Departement Stedelijke Ontwikkeling 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – informatie ruimtelijke ordening 

                        

  DHR 
 Bernard VAN DER 
AUWERMEULEN 
Zomerlaan 31 bus 0001 
9930 LIEVEGEM 
 

 

contactpersoon uw kenmerk ons  kenmerk datum 
Hostyn Francesca 

 
Tel . 09 266 79 85 

ADW/22114529 98811 25/11/2021 

    

 
Betreft uw aanvraag voor Adres: Gustaaf Callierlaan 152  

 9000 Gent 

 Kadaster: afdeling 4, sectie D, nummer 2843  D 2  
 
 
Geachte heer 

 
In toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening beschikt de stad Gent 

over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister. Overeenkomstig art 5.1.1. en 
5.1.2 van de Codex kan de stad uittreksels uit beide registers afleveren.  
 

Hierna vindt u het stedenbouwkundige uittreksel en, indien aangevraagd, de 
inlichtingen vastgoed. 

 
Wat betreft de inlichtingen vastgoed vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven 
inlichtingen verstrekt worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden 

bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder 
enig rechtsgevolg. 
 

Met vriendelijke groeten 
 
Algemeen Directeur 

 

voor de burgemeester 

bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 
 

  
Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

 

RPADM 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 25-11-2021 
 

1 

 

 

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
 
Aanvraagnummer : 98811 
Inschrijvingsdatum : 24/11/2021 
Betaling : Factuur 
Aflevering per : Post 

 
 

GEGEVENS AANVRAGER 
 
Bedrijfsnaam :  
Bedrijfstype : Notaris 
Naam : Bernard VAN DER AUWERMEULEN 
Adres : Zomerlaan 31 
Postcode : 9930 
Gemeente : LIEVEGEM 
Telefoon : 09/372.71.80 
Fax : 09/372.97.80 
E-mail :  

 

 

A. LIGGING VAN HET TERREIN 
 
Kadastrale omschrijving : afdeling 4, sectie D nummer 2843 D 2 0 
Adres : Gustaaf Callierlaan 152 
Postcode : 9000 
Deelgemeente : Gent 
 

 
 
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 25-11-2021 
 

2 

 

 

 

B. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET VERGUNNINGENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

B7 AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 
 
/ 
 

B8 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (NIEUW STELSEL) 
 
/ 
 

B9 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (OUD STELSEL) 
 
/ 
 

B10 AANVRAAG TOT PLANOLOGISCHE ATTESTEN (2009) 
 
/ 
 
 

B11 BOUWMISDRIJVEN 
 
/ 
 
 
 

B12 PLANBATEN 
 
/ 
 

B13 PLANSCHADE 
 
/ 
 

 

B19 GEBOUWEN 
 
De volgende informatie is in het register opgenomen. 
 
Dossiernummer : 44021_2010_141322 
Functie van het gebouw : Wonen 
   
Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd.  
 

 
: 

Ja 

Werd door enig bewijsmiddel aangetoond dat de constructie gebouwd 
is na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, maar voor de 
allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan?  
Zo ja, dan bestaat het vermoeden dat de constructie als vergund moet 
worden beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig 
bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, zoals door middel 
van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een 
bezwaarschrift dat de constructie in overtreding werd opgericht. 

 
: 

Neen 

 
Datum van opname van de beslissing van het schepencollege in het 
vergunningenregister 

  
: 

 
15/01/2011 

 
Gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 

  
: 

 
Nee 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 25-11-2021 
 

3 

 

 

 
Beslissing aangevallen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen 

  
: 

 
Nee 

 
 

B22 OMGEVINGSVERGUNNING 
 
/ 

 

OPMERKINGEN 

 
Het uittreksel uit het vergunningenregister geeft aan welke informatie over één of meerdere door de aanvrager 
opgegeven perceelsnummers is opgenomen in het vergunningenregister. Er kan geen garantie gegeven worden dat 
deze informatie volledig is. Zo kunnen perceelsnummers in de loop der tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het vergunningenregister vermeld is dat een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning 
bestaat, betekent niet noodzakelijk dat wat werkelijk uitgevoerd is overeenstemt met die vergunning of dat alles wat 
vergund is, ook effectief uitgevoerd is. 
 
Conform artikel 5.1.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen.  
 
Door dit uittreksel is men niet ontheven van het aanvragen en verkrijgen van een stedenbouwkundig vergunning of 
van een verkavelingsvergunning, indien deze nodig zouden zijn.  
 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
 

 

Stad Gent 

Datum 25-11-2021 
 

4 

 

 

 

C. DETAILOPGAVE VAN DE IN HET PLANNENREGISTER OPGENOMEN INFORMATIE 
 

C1 RUP (GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 

 
Het volgende gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.12_00126_00001 
Naam ruimtelijk uitvoeringsplan : Afbakening grootstedelijk gebied Gent 
Juridische status : DV 
Datum beslissing : 16/12/2005 
Plannummer deelgebied :  
Naam deelgebied :  
Bestemming(en) van het perceel : maar niet gelegen zijn in een deelgebied waarvoor voorschriften werden 

vastgelegd 

 
C2 RUP (PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN) 
 

/ 
 
 

C4 RECHT OP VOORKOOP IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voorkooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop) 
 

C5 GEWESTPLAN 
 
Het volgende gewestplan is van toepassing. 
 
Plannummer : GWP_02000_222_00008_00001 
Naam gewestplan : ORIGINEEL GEWESTPLAN GENTSE EN KANAALZONE 
Datum goedkeuring : 14/09/1977 
Bestemming(en) van het perceel : woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde 
 
Extra informatie over de bestemming:  
Woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover 
deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten 
worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor 
toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. 
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn 
met de onmiddellijke omgeving (artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting 
en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen). 
In de gebieden en plaatsen met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande 
toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud (artikel 6 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
de gewestplannen). 
 

 
C7 BOUWVERORDENING 

 
De volgende bouwverordening is van toepassing. 
 
Plannummer : 02000_2.31_00001_00001 
Naam bouwverordening : Gewestelijke bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 

http://www.geopunt.be/


Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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Datum 25-11-2021 
 

5 

 

 

Datum goedkeuring : 29/04/1997 

 
C8 VERKAVELINGSVERORDENING 
 
Momenteel is er geen verkavelingsverordening opgenomen in het plannenregister van de stad Gent. 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00005_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening raamprostitutie 

Datum goedkeuring : 23/04/2015 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00003_00001 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de 
inrichting van gebieden voor dergelijke bedrijven 

Datum goedkeuring : 08/07/2005 

 

C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00002_00002 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzienigen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 

Datum goedkeuring : 05/07/2013 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 
 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_44021_233_00001_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Algemeen Bouwreglement 

Datum goedkeuring : 17/07/2014 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00004_00004 
Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 

Datum goedkeuring : 05/06/2009 

 
C9 STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING 

 
De volgende stedenbouwkundige verordening is van toepassing. 
 
Plannummer : SVO_02000_233_00006_00001 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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Naam stedenbouwkundige 
verordening 

: Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake breedband 

Datum goedkeuring : 09/06/2017 

 
C10 GEWESTELIJK ROOILIJNPLAN IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 
/ 

 
C13 ONTEIGENING IN HET KADER VAN HET DECREET RUIMTELIJKE ORDENING 

 
/ 

 



Stedenbouwkundig Uittreksel 
OPGELET! Het volledige uittreksel bestaat steeds uit twee documenten. 

Dit betreft slechts 1 van de 2 documenten van het uittreksel en dient steeds samen bekeken te worden met document 2 Vastgoedinformatie.    
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OPMERKINGEN 
 
Het uittreksel uit het plannenregister geeft aan welke informatie over één of meer door de aanvrager opgegeven 
perceelsnummers in het plannenregister is opgenomen. Er kan geen garantie worden gegeven dat die informatie 
volledig is. Zo kunnen kadastrale perceelsnummers na verloop van tijd gewijzigd zijn. 
 
Het feit dat in het plannenregister vermeld is dat een bestemmingsvoorschrift bestaat, betekent niet noodzakelijk dat 
wat werkelijk uitgevoerd is, overeenstemt met dat voorschrift of dat alles wat ingetekend is, ook effectief is 
uitgevoerd. 
 
Conform 5.1.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het college van burgemeester en schepenen 
verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannenregister met de stukken die erin moeten worden 
opgenomen. 
 
Het uittreksel plannenregister vermeldt enkel de plannen in het kader van het decreet ruimtelijke ordening. Het is niet 
uitgesloten dat er plannen opgemaakt op basis van andere wetgeving van toepassing kunnen zijn die een bezwaring 
op het perceel leggen. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
 

Algemeen directeur 
 

voor de burgemeester 
bij delegatiebesluit van 24 januari 2019 

 

 
 

Mieke Hullebroeck 

 

Filip Watteeuw 

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en 
Stedenbouw 

 



Inlichtingen Vastgoed 
 
Stad Gent 

Datum 25-11-2021 
 

 

D. AANVULLENDE INLICHTINGEN 
 

BODEM 
 
Zijn er op dit perceel calamiteiten gekend? : Neen 

 

MILIEU/OMGEVINGSVERGUNNINGEN VOLGENS VLAREM 
 
Zijn er op dit perceel geldige VLAREM-milieu/omgevingsvergunningen of meldingen gekend? : Neen 

 

 

BOSBEHEER & NATUUR 
 

 

/ 

 
HUISVESTING EN ECONOMIE 
 
Het pand is ongeschikt-/onbewoonbaar verklaard conform de 
Vlaamse Wooncode door de burgemeester? 

: Neen 

Datum ongeschikt-/onbewoonbaar verklaring 
 

:  

Er is een procedure ongeschikt-/onbewoonbaarheid opgestart 
volgens de Vlaamse Wooncode? 

: Neen 

Een conformiteitsattest werd afgegeven door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum uitreiking conformiteitsattest :  
   

Een conformiteitsattest werd geweigerd door de burgemeester 
van Stad Gent? 

: Neen 

Datum weigering conformiteitsattest :  
   
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van leegstaande gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris leegstand :  
Het onroerend goed is opgenomen in de stedelijke inventaris 
van verwaarloosde gebouwen of woningen? 

: Neen 

Datum opname inventaris verwaarlozing :  
 
 
Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) is bevoegd voor het bijhouden en de bekendmaking 
van het Geografisch themabestand ‘Vlaamse voorkooprechten’ Voor informatie over het bestaan van voork ooprechten 
verwijzen wij u naar volgende website http://www.geopunt.be  (themabestand recht van voorkoop). 
 
 

 
BESCHERMING ONROEREND GOED 
 
/ 
 

ARCHEOLOGISCHE ZORGPLICHT 
 
Archeologie is een Vlaamse bevoegdheid en wordt wettelijk geregeld door het Decreet van 12 juli 2013 betreffende het 
onroerend erfgoed, gewijzigd bij het decreet van 4 april 2014 en de daaraan gekoppelde wet- en regelgeving. 
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/beleid-en-regelgeving/decreten 
 
Elke eigenaar of gebruiker is er toe gehouden het archeologische patrimonium dat zich op zijn gronden bevindt, te 
bewaren en te beschermen, en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.  
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

Het is aangeraden om in een zo vroeg mogelijk stadium van ontwikkeling- en bouwplannen het eventuele noodzakelijk 
archeologisch onderzoek in planning en uitvoering te integreren. 
 
Contactadres; Stad Gent, Stadsarcheologie, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge, 
stadsarcheologie@stad.gent, tel. (09) 266 57 60 
 
Perce(e)l(en) ligt/liggen:  
 

Binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt (zie 1) Neen 

Binnen een beschermde archeologisch site (zie 2) Neen 
Binnen een vastgestelde  archeologische zone (zie 3) Ja 

Ligt buiten voorgaanden (zie 4) Neen 

        
Bij stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning: 
1) Geen archeologienota nodig 
2) Altijd een bekrachtigde archeologienota  
3) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem >= 100 m² op een totale oppervlakte >= 300 m² of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 300 m² 
4) Een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 1000 m² op een totale oppervlakte >= 3000 m²  of 
totale oppervlakte verkaveling  >= 3000 m² 
Uitzondering:  buiten woongebied of recreatiegebied en indien de aanvrager een natuurlijke of privaatrechterlijke 
persoon is: een bekrachtigde archeologienota bij ingreep in de bodem  >= 5000 m²  
 
Deze informatie kan veranderen met het voortschrijdend inzicht. Een actuele afbakening van de verschillende zones  
vindt u terug op : https://geo.onroerenderfgoed.be 
 

 

BELASTINGEN 
 
/ 

 

WATER, WEGEN, BRUGGEN, HAVEN 
 
/ 

 
AANVULLENDE INFORMATIE 

 
Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens de 
ruilverkavelingswet van 11 augustus 1978? 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**).  
 

: Neen 

Kan het perceel onder toepassing vallen van het recht van voorkoop (*) krachtens het decreet 
natuurbehoud van 21 oktober 1997. 
Indien ja, kunt U het best contact opnemen met de Vlaamse Landmaatschappij (**).  
 

: Neen 

Is het perceel gelegen in een industrieterrein aangelegd door de stad Gent in het kader van de 
wetgeving op de economische expansie? 

: Neen 

 
Het gebouw is niet opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
 
 

BROWNFIELDCONVENANT 
 

/ 
 
 
Ter info 
 

  
Voor uw vragen i.v.m. ondergrondse innemingen kan het stadsbestuur van Gent geen volledige informatie geven.  
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Wat betreft de rubrieken onder “Inlichtingen Vastgoed / Aanvullende inlichtingen” vestigen wij er uw aandacht op dat de gegeven inlichtingen verstrekt 
worden op basis van de actuele gegevens welke ons heden bekend zijn en moeten beschouwd worden als gegevens onder voorbehoud en zonder enig 

rechtsgevolg. 

De voornaamste nutsmaatschappijen: 
 Fluxys nv, Kunstlaan 31, 1040 Brussel (http://www.fluxys.com) 
 Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar (http://www.aquafin.be) 
 Elia nv, Vaartkaai 2, 2170 Merksem (tel 03 640 07 11) 
 Ministerie van Landsverdediging, Regionale Dienst der Werken, Generale staf 

5e directie, Leopold de Bruynestraat 125, 8310 Brugge – Sint Kruis (tel 050 36 63 17) 
 Navo Pijpleidingen, Veiligheid (SSH), Tarweschoofkazerne, Parkstraat 36, 3000 Leuven (tel 016 24 86 15) 

 
Voor uw vragen i.v.m. waterwinningsgebieden, verwijzen wij naar: 

 De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening  
Directie Oost-Vlaanderen, Koning Boudewijnstraat 46 te 9000 Gent (tel. 09 240 91 11) 

 
Voor uw vragen ivm de risicozone voor overstromingen verwijzen wij naar: 

  Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand natuur en milieu / water) 
 
Voor uw vragen i.v.m. voorkooprecht in het voordeel van de naamloze vennootschap Waterwegen en Zeekanaal en 
 het voorkooprecht voorzien in het decreet betreffende het integraal waterbeleid verwijzen wij naar: 

 Geo Vlaanderen: http://www.geopunt.be  (themabestand recht van verkoop) 
 
(*) Voorkooprechten andere dan die volgens het DRO (zijn niet opgenomen in het plannenregister) 
 
(**) Vlaamse Landmaatschappij 
Adres: Ganzendries 149, 9000 Gent 
Telefoon: 09/244 85 00  
http://www.vlm.be 
 
 

 

http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/
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24 11 2021

Vastgoedinformatie
Uittreksel 2021_25_6587

Resultaat van de vastgoedgegevens zoals gekend bij de Stad Gent. 

1. Ligging

Hier vind je de kadastrale gegevens van de gekozen locatie: adres en perceelnummer.

Kadastrale informatie 
Afdeling 4, Sectie D nummer 2843D2 
(44804D2843/00D002)

Adres(sen) 
Gustaaf Callierlaan 112, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 113, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 114, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 115, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 116, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 117, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 118, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 119, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 120, 9000 Gent

Gustaaf Callierlaan 121, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 122, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 123, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 124, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 125, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 126, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 127, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 128, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 129, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 130, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 131, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 132, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 133, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 134, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 135, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 136, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 137, 9000 Gent

http://www.stad.gent/
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Gustaaf Callierlaan 138, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 139, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 140, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 141, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 142, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 143, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 144, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 145, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 146, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 147, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 148, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 149, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 150, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 151, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 152, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 153, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 154, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 155, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 156, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 157, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 158, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 159, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 160, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 161, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 162, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 163, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 164, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 165, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 166, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 167, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 168, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 169, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 170, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 171, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 172, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 173, 9000 Gent
Gustaaf Callierlaan 174, 9000 Gent
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2. Voorschriften

Hier vind je welke bestemmingsplannen van toepassing zijn op de geselecteerde ligging. 
Het gaat daarbij om de voorschriften uit de bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Is er geen RUP of BPA geldig op het adres of 
perceel, dan gelden de voorschriften van een gewestplan of een gewestelijk RUP. Die 
plannen zijn nog niet beschikbaar in deze toepassing. Het gewestplan kan je raadplegen 
op <a href="http://www.geopunt.be">www.geopunt.be</a> (kies voor ‘gewestplan’). De 
gewestelijke RUP’s kan je raadplegen op, <a 
href="https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie=44021"> 
dsi.omgeving.vlaanderen.be</a>. Bijkomend controleer je best welke stedenbouwkundige 
verordeningen van toepassing zijn op jouw vastgoed: <a 
href="http://www.stad.gent/omgevingsvergunningbouwen">www.stad.gent/omgevings
vergunningbouwen</a>

Gemeentelijk RUP

Geen gegevens beschikbaar

BPA

BINNENSTAD - DEEL MUINKPARK
Plannummer BPA_44021_224_00122_00002
Datum beslissing 9/06/1995 0:00:00
Bestemming(en) Zone BB voor woningen, klasse 2 voor tuinstrook en binnenkern, klasse 
1 voor tuinstrook en binnenkern, bestaande referentiehoogte (uitgedrukt in equivalent 
aantal nieuwbouwlagen), Multifunctionele zone
Bijlagen

Grafisch plan
Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Bekijk alle details

Gewestplan (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Gewestelijke RUP (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Provinciaal RUP (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Stedenbouwkundige verordeningen (In opmaak)

http://www.stad.gent/
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https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/9d0cad5c-cbbe-429f-9d1c-4c8229c3edb2
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Geen gegevens beschikbaar

3. Vergunningen

Hier vind je een overzicht van welke vergunningen op de geselecteerde ligging van 
toepassing zijn. Het gaat daarbij om de stedenbouwkundige vergunningen, 
milieuvergunningen, omgevingsvergunningen en verkavelingsvergunningen. De 
vergunningen staan per soort in chronologische volgorde.

Stedenbouwkundige vergunningen

Overzicht van de stedenbouwkundige vergunningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 
1962 tot nu. De vergunningen worden chronologisch weergegeven. Je kan een 
vergunning opvragen of inkijken bij het stadsarchief.

Dossier 2009/706
ASTVER2009
Beslissing 3 december 2009 - Weigering - Deputatie
Behandelende overheid College
het plaatsen van één van binnenuit verlicht publiciteitspaneel van beperkte omvang (17 
m²) tegen de zijgevel

Dossier 2009/706
ASTVER
Beslissing 10 september 2009 - Weigering - College
Behandelende overheid College
het plaatsen van één van binnenuit verlicht publiciteitspaneel van beperkte omvang (17 
m²) tegen de zijgevel

Dossier 2009/336
ASTVER
Beslissing 2 juli 2009 - Weigering - College
Behandelende overheid College
het plaatsen van één verlicht publiciteitspaneel van 36 m²  tegen de zijgevel

Dossier 2008/845
ASTVER
Beslissing 17 september 2008 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het toegankelijk maken van de noodtrap

Dossier KW G-79-77
ASTVEROS
Beslissing 16 januari 1978 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
plaatsen van een bijkomende deur in aluminium en glas

Dossier Litt. G-1-68

http://www.stad.gent/
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ASTVEROS
Beslissing 1 april 1968 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het optrekken van een technische bouwlaag, bevattend 4 appartementen (9 
bovenverdiepingen) boven een in opbouw zijnd appartementsgebouw (Litt. G-4-67 dd. 
22/05/1967)

Dossier Litt. G-4-67
ASTVEROS
Beslissing 22 mei 1967 - Vergunning - College
Behandelende overheid College
het oprichten van een gebouw (7 bovenverdiepingen, 8° in achteruitbouw) met 56 
appartementen, conciërgewoning, burelen en parkeergelegenheid voor 113 auto's

Verkavelingen

Overzicht van de verkavelingsvergunnningen zoals gekend bij de Stad Gent vanaf 1962 
tot nu. Enkel de geldige verkavelingsvergunningen worden getoond en chronologisch 
weergegeven.

Geen gegevens beschikbaar

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (In 
opmaak)

Overzicht dossiers met ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem) zoals gekend bij 
de Stad Gent. Een vergunning kan ondertussen vervallen of stopgezet zijn. Inrichtingen 
met een nog geldige vergunning voor ingedeelde activiteiten vind je terug onder 
inrichtingen.

Geen gegevens beschikbaar

Kleinhandelsactiviteiten (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

Vegetatiewijzigingen (In opmaak)

Geen gegevens beschikbaar

4. Bodem

Hier vind je bodemgerelateerde informatie. De resultaten geven aan indien er een 
verhoogd risico op bodemverontreiniging is omwille van vergunde risico-activiteiten of 
een schadegeval. Ook de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken worden weergegeven.

http://www.stad.gent/
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Risicogronden

Een risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd risico op 
bodemverontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht vergunningen voor 
risico-inrichtingen en extra risico-activiteiten zoals gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Schrappingen

Een grond wordt niet meer als risicogrond beschouwd als bij de schrapping de 
dossiernummers vermeld worden van alle vergunningen afgeleverd voor risico-
inrichtingen zoals weergegeven onder risicogronden. Overzicht schrappingen van 
risicogronden zoals gekend bij de Stad Gent.

Geen gegevens beschikbaar

Bodemonderzoeken en sanering

Bodemonderzoeken en sanering zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM, 
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).

Geen gegevens beschikbaar

Antropogene radon risicogronden (In opmaak)

Een antropogene radon risicogrond is een grond waarop activiteiten met een verhoogd 
risico op radioactieve verontreiniging worden of werden uitgevoerd. Overzicht gronden 
zoals opgenomen in de lijst door het FANC (meer info via FANC, meldpunt@fanc.fgov.be, 
T +32(0)22892111).

Geen gegevens beschikbaar

Calamiteiten (In opmaak)

Nabijgelegen calamiteiten van het type bodemverontreiniging zoals gekend bij de Stad 
Gent (meer info via Dienst Toezicht, toezicht@stad.gent, T. +32(0)92667953).

Geen gegevens beschikbaar

Schadegevallen en meldingen (In opmaak)

Schadegevallen en meldingen zoals gekend bij OVAM (meer info via OVAM, 
http://services.ovam.be/geoloket, bodem@ovam.be, T +32(0)15284284).

http://www.stad.gent/
http://services.ovam.be/geoloket
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Geen gegevens beschikbaar
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DISCLAIMER
  
De Stad Gent kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten, 
onnauwkeurigheden of onvolledigheden in deze toepassing of het daaruit voortvloeiende rapport, 
noch voor verlies, ongemak, directe of indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van 
deze toepassing of  in dit rapport voorkomende informatie.
 
Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt met de recentste gegevens. Als de verstrekte informatie 
tekortkomingen vertoont, doet de Stad Gent al het mogelijke om die zo snel mogelijk weg te 
werken. Als je zelf onjuistheden vaststelt op deze kaart, kun je contact opnemen met de 
verantwoordelijke dienst vermeld onder elk thema. 

http://www.stad.gent/
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Versie kaart:

Kaartafdruk Watertoetskaarten

Juli 2017

2 500

Het perceel te

1:
0 75 meter

niet in een afgebakende oeverzone of afgebakend overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be

niet in overstromingsgevoelig gebied

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht

Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vastlegging van 
nadere regels voor de toepassing van de Watertoets, tot aanwijzing van de 
adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het 
integraal waterbeleid. 

Legende

Gent, afdeling 4, sectie D met perceelnummer 2843/00D002

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Datum kaartafdruk: 15/11/2021De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde

bevindt zich
Waterbeheerder:

Kadastrale Percelen 2021

Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

Overstromingsgevoelige gebieden 2017

Effectief overstromingsgevoelig

Mogelijk overstromingsgevoelig

Recht van Voorkoop Integraal Waterbeleid (2020)

IWB Oeverzone

IWB Overstromingsgebied

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/informatieplicht
www.waterinfo.be/watertoets


114

Versie kaart:

Kaartafdruk Risicozones overstromingen 
m.b.t. de natuurrampenverzekering

januari 2018

2 500

Het perceel te

1:
0 75 meter

www.integraalwaterbeleid.be

Voor meer beleidsinformatie: www.integraalwaterbeleid.be

Legende

niet in een risicozone voor overstromingen
Gent, afdeling 4, sectie D met perceelnummer 2843/00D002

Voor meer kaartmateriaal: www.waterinfo.be/watertoets

bevindt zich

Risicozones zoals afgebakend volgens Koninklijk besluit van 20 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2007 tot 
afbakening van de risicozones met betrekking tot de verzekering tegen natuurrampen in uitvoering van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst

De Vlaamse Waterweg nv - Afdeling Bovenschelde Datum kaartafdruk:Waterbeheerder: 15/11/2021

Kadastrale percelen 2021

Aslijnen Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet Geklasseerd

nieuwe risicozones

bevestigde risicozone

geen risico meer

risicozones

nieuwe risicozone

bevestigde risicozone

www.integraalwaterbeleid.be
www.integraalwaterbeleid.be
www.waterinfo.be/watertoets


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

Typologie: belforten,
gevangenissen, lakenhallen

Datering: 14de eeuw, derde
kwart 17de eeuw, tweede kwart
15de eeuw, tweede kwart 18de
eeuw, vierde kwart 19de eeuw, 
voor WO I

Stijl: gotiek

't Kindt, David (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (Ontwerper)

De Waele, Jozef (Ontwerper)

Roelandt, Louis (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (Ontwerper)

Van Assche, Simon (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles
(Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige
stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent
werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van
de 14de eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de
meestermetser Jan van Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het
gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd
in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de
oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van
Simon Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp
uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
Botermarkt 17-18, 17A, 18A (Gent)
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de
Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de
Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis. Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis
behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen
mansardedak, in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp
van architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een gebogen
fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,

waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/#
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/zoeken
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanmelden?goto=/aanduidingsobjecten/15013
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/56
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/161
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/260
http://whc.unesco.org/en/list/943


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

Typologie: belforten,
gevangenissen, lakenhallen

Datering: 14de eeuw, derde
kwart 17de eeuw, tweede kwart
15de eeuw, tweede kwart 18de
eeuw, vierde kwart 19de eeuw, 
voor WO I

Stijl: gotiek

't Kindt, David (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (Ontwerper)

De Waele, Jozef (Ontwerper)

Roelandt, Louis (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (Ontwerper)

Van Assche, Simon (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles
(Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige
stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent
werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van
de 14de eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de
meestermetser Jan van Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het
gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd
in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de
oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van
Simon Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp
uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
Botermarkt 17-18, 17A, 18A (Gent)
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de
Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de
Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis. Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis
behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen
mansardedak, in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp
van architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een gebogen
fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,

waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris

https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/14
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1053
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1039
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1057
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1066
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1068
https://id.erfgoed.net/thesauri/stijlen_en_culturen/4
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4684
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/950
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/1639
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4212
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4864
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4897
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/4900
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/5500
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24555
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24556
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/24557


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Belfort, lakenhal en Mammelokker: buffer
Unesco werelderfgoed bufferzone van 04-12-1999 tot heden

ID: 15013 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/15013

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
5 932 391m²

Typologie: belforten,
gevangenissen, lakenhallen

Datering: 14de eeuw, derde
kwart 17de eeuw, tweede kwart
15de eeuw, tweede kwart 18de
eeuw, vierde kwart 19de eeuw, 
voor WO I

Stijl: gotiek

't Kindt, David (Ontwerper)

Cruyl, Lieven (Ontwerper)

De Waele, Jozef (Ontwerper)

Roelandt, Louis (Ontwerper)

Vaerwyck, Valentin (Ontwerper)

Van Assche, Auguste (Ontwerper)

Van Assche, Simon (Ontwerper)

Van Rysselberghe, Charles
(Ontwerper)

Beschrijving
Het belfort, de lakenhal en de Mammelokker (voormalige
stadsgevangenis) zijn erkend als werelderfgoed. De binnenstad van Gent
werd als bufferzone rond deze gebouwen afgebakend.

Het volledige dossier kan je raadplegen op de website van UNESCO.

Aanduiding van
Is de omvattende bescherming van

Belfort
Sint-Baafsplein zonder nummer (Gent)
Aan de bouw van het huidige Belfort van Gent werd begonnen in het eerste kwart van
de 14de eeuw. Vermoedelijk was het oorspronkelijke ontwerp van de hand van de
meestermetser Jan van Haelst. De huidige stenen torenspits dateert van 1911-1913. Het
gotische gebouw heeft een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit Doornikse
kalksteen.

Lakenhal
Botermarkt 17-18, 18A, 17A, Sint-Baafsplein 2A (Gent)
Ter vervanging van de oude Lakenhal op de Hoogpoort tegenover het stadhuis, werd
in 1425 begonnen met de bouw van een nieuwe Lakenhal aanleunend tegen de
oostzijde van het Belfort. Handelsgebouw in Brabantse gotische stijl naar ontwerp van
Simon Van Assche. In 1445 waren zeven traveeën van het elf traveeën lange ontwerp
uitgevoerd. In 1903 werden vier traveeën toegevoegd aan de noordzijde en was het
oorspronkelijke 15de-eeuws ontwerp voltooid.

Stadsgevangenis
Botermarkt 17-18, 17A, 18A (Gent)
Klein gebouw met grillig plattegrond, opgetrokken in 1741 tegen de westgevel van de
Lakenhal en de noordzijde van het Belfort, ter vervanging van de in 1718 op de
Korenmarkt gesloopte stadsgevangenis. Bleef tot 1902 zijn functie van stadsgevangenis
behouden. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder gebogen
mansardedak, in overgang Lodewijk XIV-Lodewijk XV-stijl, opgetrokken naar ontwerp
van architect David 't Kindt. Lijstgevel van hardsteen, bekroond met een gebogen
fronton met in het tympaan een reliëf met uitbeelding van de legende van de Caritas,

waarvan de bijnaam van het gebouw, namelijk Mammelokker, is ontleend.

UNESCO WERELDERFGOED BUFFERZONE

Inventaris



Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Gebied 1134
Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID: 121989 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/121989

Besluiten
Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
ophe ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Onbepaald

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Oost-Vlaanderen)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
1 020m²

Motivatie: 
archeologisch onderzoek

GGA Gent (afbakenen GGA: van
2016 tot 2021)

Vaststelling GGA 12
(vaststellingen, : afbakenen GGA:
van 02-2019 tot 11-2019)

Beschrijving
Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van
waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon
worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische
waarde heeft.

GEBIED GEEN ARCHEOLOGIE, GEWESTELIJK

Inventaris

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/#
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/zoeken
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanmelden?goto=/aanduidingsobjecten/121989
https://id.erfgoed.net/besluiten/14870


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Gebied 1134
Gebied geen archeologie, gewestelijk van 25-11-2019 tot heden

ID: 121989 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/121989

Besluiten
Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt
ophe ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 12-11-2019  ID: 14870

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Onbepaald

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Oost-Vlaanderen)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
1 020m²

Motivatie: 
archeologisch onderzoek

GGA Gent (afbakenen GGA: van
2016 tot 2021)

Vaststelling GGA 12
(vaststellingen, : afbakenen GGA:
van 02-2019 tot 11-2019)

Beschrijving
Deze vaststelling betreft een gebied waarvan op basis van
waarnemingen en wetenschappelijke argumenten onderbouwd kon
worden dat het met hoge waarschijnlijkheid geen archeologische
waarde heeft.

GEBIED GEEN ARCHEOLOGIE, GEWESTELIJK

Inventaris

https://id.erfgoed.net/thesauri/gga_motivaties/1
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1302
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/1298


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Historische stadskern van Gent
Vastgestelde archeologische zone van 19-02-2016 tot heden

ID: 11888 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888

Besluiten
Historische stadskern Gent
vaststellingsbesluiten: 19-02-2016  ID: 5886

Alternatieve namen
Gand

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische
zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen
de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent
een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude
nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de
eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van
voor de industrialisering.

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Historische stadskern van Gent
Gent (Gent)
Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.

VASTGESTELDE ARCHEOLOGISCHE ZONE

Inventaris

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/#
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/waarnemingsobjecten/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/gebeurtenissen/zoeken
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/personen/zoeken
https://www.onroerenderfgoed.be/contact
https://www.onroerenderfgoed.be/over-ons
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanmelden?goto=/aanduidingsobjecten/11888
https://id.erfgoed.net/besluiten/5886


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Historische stadskern van Gent
Vastgestelde archeologische zone van 19-02-2016 tot heden

ID: 11888 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11888

Besluiten
Historische stadskern Gent
vaststellingsbesluiten: 19-02-2016  ID: 5886

Alternatieve namen
Gand

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
De historische stadskern is een immense en complexe archeologische
zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen
de stedelijke grenzen, meestal een omwalling. De stadsplattegrond kent
een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude
nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid. Voor de afbakening is in eerste instantie
gekeken naar het 19de-eeuwse gereduceerde kadaster omdat dit de
eerste nauwkeurige kadasterkaart is die nog een tijdsbeeld geeft van
voor de industrialisering.

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Historische stadskern van Gent
Gent (Gent)
Deze zone omvat de historische stadskern van Gent.

VASTGESTELDE ARCHEOLOGISCHE ZONE

Inventaris

https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1159
https://id.erfgoed.net/thesauri/erfgoedtypes/1065
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1227
https://id.erfgoed.net/thesauri/dateringen/1236
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140021


Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Neoclassicistisch burgerhuis
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81508 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81508

Besluiten
Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
ophe ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Gustaaf Callierlaan

Locatie
Gustaaf Callierlaan 111 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
110m²

Typologie: burgerhuizen

Stijl: neoclassicisme

Beschrijving
Neoclassicistisch getint burgerhuis met rijkere ordonnantie: omlijste
rondboogvormige deur- en benedenvensters met balusters in de
borstwering.

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Burgerhuis
Gustaaf Callierlaan 111 (Gent)
Neoclassicistisch getint burgerhuis met rijkere ordonnantie en uitgewerkte erker op de
bel-etage.

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED
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Neoclassicistisch burgerhuis
Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 81508 URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/81508

Besluiten
Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
ophe ngsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Gustaaf Callierlaan

Locatie
Gustaaf Callierlaan 111 (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
110m²

Typologie: burgerhuizen

Stijl: neoclassicisme

Beschrijving
Neoclassicistisch getint burgerhuis met rijkere ordonnantie: omlijste
rondboogvormige deur- en benedenvensters met balusters in de
borstwering.

Aanduiding van
Is de vaststelling van

Burgerhuis
Gustaaf Callierlaan 111 (Gent)
Neoclassicistisch getint burgerhuis met rijkere ordonnantie en uitgewerkte erker op de
bel-etage.

VASTGESTELD BOUWKUNDIG ERFGOED
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Historische stadskern van Gent
archeologisch geheel

ID: 140021 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021

Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgestelde archeologische zone Historische stadskern van Gent
Deze vaststelling is geldig sinds 19-02-2016

Alternatieve namen
Gand

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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archeologisch geheel
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Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgestelde archeologische zone Historische stadskern van Gent
Deze vaststelling is geldig sinds 19-02-2016

Alternatieve namen
Gand

Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).

Bibliografie
Gereduceerde Kadasterkaart van België, Dépôt de la Guerre, uitgegeven
in 1845-1855, schaal 1:20.000.

BOONE M. & DENECKERE G. (red.) 2010: Gent. Stad van alle tijden,
Mercatorfonds, Gent.

BRU M.-A. & VERMEIREN G. (red.) 2009: Archeologisch onderzoek in Gent
2000-2009, Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, reeks 2, 3,
Gent

BRU M.-A. & VERMEIREN G. 2010: Onder het Sint-Pietersplein Gent. Van
hoogadellijke begraafplaats tot parking, Gent.

BRU M.-A. & VERMEIREN G. (red.) 2010: Archeologisch onderzoek in Gent
2002-2010, Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, reeks 2, 4,
Gent.

BRU M.-A. & VERMEIREN G. (red.) 2012: Archeologisch onderzoek in Gent
2002-2011, Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks 2, 5,
Gent.

CAPITEYN A., ANTHEUNIS G., CALLE S., CHARLES L. & LALEMAN M.C. 2007:
Historische atlas van Gent: een visie op verleden en toekomst,
Amsterdam.

CHARLES L., DE VUYST W., ERVYNCK A., EVERAERT G., LALEMAN M.C. &
LAPORTE D. (red.) 2000: Het prinselijk hof ten Walle in Gent,
Jubileumuitgave Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, Gent.

DECAVELE J., BALTHAZAR H., BOONE M., GEENS G. & COPPEJANS-DESMEDT
H. 1989: Gent. Apologie van een rebelse stad, Antwerpen.

DECLERCQ G. (red.) 1997: Ganda & Blandinium. De Gentse abdijen van
Sint-Pieters en Sint-Baafs, Gent.

DECLERCQ G. & LALEMAN M.C. 2010: Archeologie van de stedelijke ruimte.
In: BOONE M. & DENECKERE G. (red.), Gent. Stad van alle tijden, Gent, 18-
49.

LALEMAN M.C. 1990 : Archeologische en historische visies op het ontstaan
en de vroegste ontwikkeling van Gent in confrontatie. II. Een
archeologische visie. In : Ontstaan en vroegste geschiedenis van de
middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en
historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal
Colloquium, Spa 6-8 sept. 1988, Historische uitgaven reeks in-8, 83,
Brussel, 305-315.

LALEMAN M.C. 1999: Enkele aspecten van stedelijke ontwikkeling in Gent:
percelen, huizen en bewoners. In: CARMIGGELT, A., HOEKSTRA T.J., VAN
TRIERUM M.C. & DE VRIES D.J. (eds.) 1999: Rotterdam Papers 10. A
contribution to medieval and post-medieval archaeology and history of
building, Rotterdam,143-153.

LALEMAN M.C. 2000: Espaces publics dans les villes flamandes au moyen
âge : l'apport de l'archéologie urbaine. In: BOONE M. & STABEL P. (eds.):
Shaping urban identity in Late Medieval Europe, Studies in urban social,
economic and political history of the Medieval and early modern Low
Countries 11, Leuven, 25-41.

LALEMAN M.C. 2011: Gent: de ontwikkeling van een stad aan de
samenloop van Leie en Schelde. In: DELIGNE C. & SOENS T.(ed.), Steden en
water. Jaarboek voor ecologische geschiedenis 2010, 9-32.

LALEMAN M.C. & RAVESCHOT 1991: Inleiding tot de studie van de
woonhuizen in Gent. Periode 1100-1300. De kelders, Verhandelingen van
de Kon. Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België 53, Brussel.

LALEMAN M.C. & STOOPS G. 1996: Ontwikkeling en verdediging in Gent.
Een beknopt overzicht van de stadsarcheologische bijdrage ca. 9de-17de
eeuw. In: VAN ROEYEN, J.-P. (ed.), Uit Vlaamse bodem. 10 archeologische
verhalen, Sint-Niklaas, 120-140.

TYS D., BUYLE E., VERDURMEN I. & CANTERS F. 2010: Vectorisering en
karakterisering van nederzettingskernen op basis van het zgn.
'gereduceerd kadaster', Skar-Rapport 5, Brussel.

VERHULST A. 1999: The rise of cities in North-West Europe, Cambridge.

Bron     : AZ-dossier
Auteurs :  De Groote, Koen, Laleman, Marie Christine 
Datum  : 2012

Is deel van
Gent

Omvat
Drabstraat Design
Museum

Omvat
Geeraard de
Duivelsteen

Omvat
Gent Sint-
Baafskathedraal

Omvat
Gent, Vooruit
Sint-
Pietersnieuwstraa
t 21-23

Omvat
Koningstraat 16

Omvat
Prinsenhofplein 6

Omvat
Sint-
Elisabethbegijnho
f

Omvat
Vooronderzoek
Gent Sint-
Baafskathedraal II
(Crypte)

Omvat
Werfbegeleiding
Gent Groenebriel

Relaties

Waarnemingen

ERFGOEDOBJECT

Inventaris



Contact Over ons

 Erfgoedobject Aanduidingsobject Waarneming Thema Gebeurtenis Persoon of collectief Aanmelden

Historische stadskern van Gent
archeologisch geheel

ID: 140021 URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140021

Juridische gevolgen
is aangeduid als vastgestelde archeologische zone Historische stadskern van Gent
Deze vaststelling is geldig sinds 19-02-2016

Alternatieve namen
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Provincie
Oost-Vlaanderen

Gemeente
Gent

Deelgemeente
Gent

Straat
Onbepaald

Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Locatie
Gent (Gent)

Nauwkeurigheid zone
Tot op 15m

Oppervlakte zone
6 972 541m²

Fysieke status
Bewaard

Erfgoedwaarde
Aanwezig

Typologie: stadsomwallingen, 
steden

Datering: middeleeuwen, 
nieuwe tijd

Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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Beschrijving
Algemene Beschrijving
De historische kern van Gent is gesitueerd op beide oevers van de Leie
en de Schelde en hun samenvloeiing ter hoogte van de vroegere Sint-
Baafsabdij. Zandige hoogten langsheen de valleien kunnen tot 15 m TAW
reiken, met als uitzondering de Blandijnberg, met zijn 28 m de hoogste
top. Het betreft meestal lichte zandleembodems (P-type), afgewisseld
met alluviale bodems gaande van lemig zand (S) en zandleem (P) tot klei
(U). Door het sterk verstedelijkte landschap valt de oorspronkelijke
topografie echter vaak moeilijk te lezen. Op het gewestplan staat de
historische kern bijna volledig ingekleurd als woongebieden met
cultureel, historische en/of esthetische waarde, met vooral op de rand
enkele parkgebieden.

Archeologische nota
De morfologie van de omwalde stad Gent, midden 19de eeuw,
weerspiegelt in grote lijnen de stadsontwikkeling zoals die evolueerde
van een kleine handelsnederzetting of portus bij de Schelde (wellicht
late 9de eeuw) tot een van de grootste laatmiddeleeuwse
binnenlandsteden in Noordwest-Europa (Decavele e.a. 1989; Boone &
Deneckere 2010). De laatmiddeleeuwse fortificatie werd tussen de 16de en
de late 18de eeuw herhaaldelijk aangepast aan nieuwe krijgstechnieken:
bastions en buitenbolwerken vervingen de oudere middeleeuwse
verdedigingselementen (Capiteyn e.a. 2007).

Gent heeft echter ook een belangrijk pre-middeleeuws verleden. De
gunstige geografische ligging met zandige hoogten nabij de samenloop
van de twee belangrijke rivieren, oefende al vele duizenden jaren voor
onze tijdrekening aantrekking uit op de mens. Verspreid over het hele
areaal vinden archeologen sporen terug uit de steentijden, de
metaaltijden en de Romeinse tijd (Declercq & Laleman 2010). Zo werd
onder meer in de buurt van de Sint-Pietersabdij een verzameling
vuurstenen werktuigen opgegraven die de aanwezigheid bevestigen van
omstreeks 9600-9000 v. Chr. rondtrekkende mensen. Op het
Goudenleeuwplein werden vuurstenen werktuigen en ceramiek
aangetroffen, die naar het neolithicum verwijzen. In het hele
stadscentrum komen regelmatig vondsten tevoorschijn, die te
interpreteren zijn als restanten van nederzettingen uit de protohistorie
en de Romeinse tijd. De belangrijkste concentraties Romeinse vondsten
binnen de latere stad kwamen aan het licht bij het rivierenknooppunt
en overbruggen de periode van de 1ste tot de 4de eeuw.

Binnen de afgebakende stadskern van Gent, voornamelijk op de
Zandberg en zijn uitlopers en langsheen de Schelde werden sporen van
vroegmiddeleeuwse aanwezigheid vastgesteld (Declercq & Laleman 2010).
Hoe fragmentarisch ook, elke registratie van die pre- en
vroegmiddeleeuwse getuigen is niet alleen belangrijk voor de
reconstructie van het verste verleden in de regio Gent, maar is ook van
groot belang voor de reconstructie van de oorsprong en de vroegste
ontwikkelingen in de stadswording van Gent. In de eeuwenlang
dichtbebouwde stad is het niet evident om sporen van dit verre
verleden terug te vinden.

De stichting van twee kloosters in het begin van de 7de eeuw
beïnvloedde in sterke mate de verdere ontstaansgeschiedenis van de
stad (Declercq 1997; Declercq & Laleman 2010). Tot aan de
Noormanneninvallen in de 9de eeuw had het Gandaklooster, de
voorloper van de latere Sint-Baafsabdij, een belangrijke functie. Bij dit
klooster bevond zich wellicht een nederzetting van bovenlokaal belang,
namelijk Ganda, hoofdplaats van de Gentgouw of pagus Gandensis. Het
tweede, wellicht ook oudste klooster, bevond zich op de Blandijnberg
en staat bekend als Blandinium of de latere Sint-Pietersabdij (Declercq
1997; Bru & Vermeiren 2010). De twee kloosters en het er omheen
ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de
stadsomwalling opgenomen.

De landbouwoverschotten op beide kloosterdomeinen hebben geleid tot
de ontplooiing van de eerste middeleeuwse handelsstad in de latere 9de
en 10de eeuw (Declercq & Laleman 2010; Laleman 2011). Dit omwalde
areaal met een oppervlakte van zowat 6 hectare sloot aan op de
Schelde. In het centrum van deze middeleeuwse kernstad verrees de
eerste stadskerk, gewijd aan Johannes, Bavo en Vaast, de latere Sint-
Baafskathedraal. Vanaf het midden van de 10de eeuw breidde de
handelsnederzetting zich uit. Een belangrijke stimulans ging uit van de
graven van Vlaanderen die de residentie in het belangrijkste
economische centrum van het graafschap Vlaanderen uitbouwden op
de westelijke oever van de Leie. Omheen een areaal van zowat 80
hectare werd omstreeks 1100 een grachtengordel als (tweede)
stadsomwalling aangelegd en plaatselijk met stenen fortificaties
bijkomend versterkt (Laleman & Stoops 1996). Binnen dit stedelijke
gebied, bekend als de Kuip, waren vele tientallen stenen huizen “hoog
als torens”, wat leidde tot de duiding als middeleeuws Manhattan
(Laleman & Raveschot 1991; Laleman 1999). De uitbreiding van de stad is
ook te volgen in de oprichting van nieuwe parochies: Sint-Jacob in 1093,
Sint-Michiel voor 1105, Sint-Niklaas voor 1120. Maar ook buiten de
omwalling woonden mensen: wijken met een afzonderlijk stedelijk
statuut, adellijke hoven met opper- en voorhof, religieuze instellingen
met hun landelijke afhankelijkheden. Een deel van die middeleeuwse
bewoning werd in de laatmiddeleeuwse omwalling opgenomen. In de
loop van de 13de eeuw kon Gent immers tal van deelgebieden in diverse
etappes verwerven en aan de toenmalige stad toevoegen. Omstreeks
1300 ontstond dan een nieuwe omwalling van zowat 13 kilometer
omheen een gebied van 644 hectare (Boone & Deneckere 2010). De
begrenzing mag echter niet doen vergeten dat ook daarbuiten mensen
woonden en nederzettingen gelegen waren. Tot ongeveer 1 mijl buiten de
omwalling ressorteerden de mensen nog onder stedelijke bevoegdheid
en jurisdictie. Verderaf speelden andere landheren een rol. Vanaf het
begin van de 14de eeuw werd de Plaetse (latere Botermarkt) het
administratieve centrum van de middeleeuwse stad. Het Belfort, de
schepenhuizen, het schuttershof van Sint-Joris onderstreepten de
stedelijke identiteit van de toenmalige grootstad Gent. Diverse andere
markten en pleinen zoals de Korenmarkt en de Vrijdagmarkt kregen
vorm om de talrijke economische en commerciële functies de nodige
omkadering te bezorgen.

Het moeilijk te ontwarren rivierennet en de ingrepen daarop om de
waterstanden in de stad te beheersen, hebben gedurende de
middeleeuwen de lay-out van de stad sterk beïnvloed (Laleman 2011). De
waterwegen zijn tevens een gidsfossiel om middeleeuwse
productieplaatsen en ambachtelijke activiteiten te herkennen of op te
sporen. De machtsstrijd tussen het centrale gezag en de steden leidde in
Gent tot de Carolijnse Concessie van 1540 (Boone & Deneckere 2010). De
Sint-Baafsabdij werd afgeschaft en maakte plaats voor een
gebastioneerde versterking, het nieuw Kasteel (later Spanjaardenkasteel).
De stadsvestingen ondergingen belangrijke wijzigingen. Het oude
corporatieve systeem werd opgedoekt. Veel stedenbouwkundige ingrepen
uit die tijd en de daaropvolgende eeuwen kunnen enkel nog met
archeologisch onderzoek worden gereconstrueerd.

Evaluatie van de bewaringstoestand en motivatie voor de
afbakening
De stedelijke ruimte bewaart sporen van samenlevingen die daar
achtereenvolgens aanwezig waren en deze ruimte aan hun noden
hebben aangepast. Ze is met andere woorden het resultaat van een
complex levenstraject waarbij de invulling veranderlijk was naar gelang
de sociaal-economische, maatschappelijke en institutionele context.

Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een cumulatief
karakter en verschillende fasen. De meeste steden zijn niet als geheel
gepland, maar hebben vaak een oude nederzettingskern die teruggaat
op een oude burcht of abdij, een economische infrastructuur of andere.
Soms kunnen deze zelfs refereren naar een oudere, vroeg- of pre-
middeleeuwse aanwezigheid.

Het gebruik van de 19de-eeuwse kadasterkaart (gereduceerd kadaster) als
bron voor het onderzoek naar de historische gelaagdheid van een stad
wordt gesuggereerd omdat deze een tijdsbeeld geeft van net voor de
industrialisering en omdat dit de eerste nauwkeurige versie van het
kadaster is met perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling
van een stad is een relatief stabiel element in de plattegrond, die vaak
een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van
herverdeling blijven oude bezitsgrenzen en straatpatronen toch lang
zichtbaar in het stedelijke landschap. De historische stedelijke kernen
zijn immense archeologische sites en behoren tot de meest uitgebreide
en complexe sites ter wereld, zowel in extensie als in stratigrafie.
Tegelijkertijd zijn deze sites door permanente verstedelijking en stedelijke
ontwikkeling ter plaatse zwaar bedreigd.

Wat betreft de afbakening wordt er traditioneel van uitgegaan dat de
aanwezige versterkingen in de eerste plaats louter defensieve structuren
waren en als dusdanig infrastructuur met een zware belemmerende
invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als
bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen een belangrijk
onderdeel van de stedelijke identiteit en zijn als zodanig actieve
componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte vóór
de industriële periode en dus ook betekenisvol als afbakening van de
complexe archeologische sites die onze steden zijn.

Omwille van al deze redenen wordt de grens van de archeologisch
complexe en waardevolle ruimte vastgelegd op de buitenste afbakening
van de stadsgracht rond de wallen en muren. De grachten bieden
bovendien goede bewaringscondities voor organisch stedelijk afval. In
een aantal gevallen werden de laatmiddeleeuwse muren tussen de 16de
en de 18de eeuw vervangen door bastions en Vaubanversterkingen. De
vergelijking met oudere stadsplannen laat ons echter steeds zien dat
deze latere omwallingen ook de volledige laatmiddeleeuwse ruimte
omvatten.

Het intekenen van de kernen gebeurde vanuit de ruimste
perceelsafbakening en rekening houdende met belangrijke fysieke
grenzen. Deze afbakening zal zich in de eerste plaats concentreren op de
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren,
omwalling, stadsgrachten. Ook de open ruimtes tussen de bebouwde
kern en strategische elementen zoals de rivieroever zullen mee
opgenomen worden. Op deze manier zijn we honderd procent zeker dat
de afbakening van de historische stedelijke kernen in Vlaanderen
dekkend is voor de volledige zone met complex stadsarcheologisch
erfgoed (Tys e.a. 2010).
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