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1 Situering binnen het archeologietraject
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2 Inhoud en opbouw van het document
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1 Situering van het onderzoek
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Figuur 1. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de kadasterkaart
(na verkaveling).
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Figuur 2. Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de Vlaamse
gemeenten en de IOED’s.

6

ONDERZOEK:
Meulebeke, Bonestraat

ONDERDEEL

9

Assessment van archeologische data
- Prospectiefase 1

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

INHOUDSOPGAVE
1

Nieuwe archeologische data .......................................................................... 3
1.1
Aanleiding en omstandigheden van het onderzoek ................................ 3
1.1.1

Fasering van het onderzoek .............................................................. 3

1.1.2

Personele en logistieke inzet - actoren ............................................. 5

1.1.3

Uitvoeringsomstandigheden .............................................................. 6

1.1.4

Theorie versus praktijk: uitgevoerde proefsleuven ............................ 8

1.1.5

Methodiek en afwijkingen op de CGP.............................................. 12

1.2

1.2.1

Putwandprofielen ............................................................................. 12

1.2.2

Gevolgen voor de archeologische stratigrafie ................................. 16

1.3

Sporen in het tuingedeelte .............................................................. 19

1.3.2

Sporen van het voormalige klooster ................................................ 21

1.3.2.1

Algemeen .................................................................................. 21

1.3.2.2

Werkput 7 .................................................................................. 24

1.3.2.3

Werkput 8 .................................................................................. 25

1.3.2.4

Werkput 9 .................................................................................. 27

1.3.2.5

Werkput 10 ................................................................................ 30

1.3.2.6

Werkput 11 ................................................................................ 33

1.3.2.7

Afweging verder onderzoek: ..................................................... 34

Assessment van vondsten en stalen ..................................................... 36

1.4.1

Conservatie-assessment van vondsten .......................................... 36

1.4.2

Conservatie-assessment van stalen ............................................... 36

Tussentijds besluit ........................................................................................ 37
2.1
Algemeen............................................................................................... 37
2.2

3
4

Assessment van het sporenbestand ..................................................... 17

1.3.1

1.4

2

Aardkundige vaststellingen tijdens de proefsleuven .............................. 12

Aandachtspunten voor volgende prospectiefasen ................................ 37

Bibliografie voor deel 9 ................................................................................. 39
Lijst van figuren, gebruikt in deel 9............................................................... 41

2

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

1 Nieuwe archeologische data
1.1

Aanleiding en omstandigheden van het onderzoek

1.1.1

Fasering van het onderzoek

Er moet in dit dossier een onderscheid worden gemaakt tussen de projectfasen en
de prospectiefasen:
-

Projectfase: de fasering van de ontmanteling van de verschillende
structuren

binnen

het

onderzoeksgebied:

klooster,

tuinen,

woonzorgcentrum, …
-

Prospectiefase: de fasering van de archeologische prospectie op basis van
de projectfasen, dus op basis van de de facto beschikbaarheid van de
terreinen

Het volledige uitgestelde vooronderzoek, zoals omschreven in de bekrachtigde
archeologienota,

is

opgedeeld

in

verschillende

prospectiefasen.

Dit

heeft

verschillende redenen, niet in het minst omdat de gebouwen binnen het
onderzoeksgebied in gebruik zijn en gefaseerd buiten gebruik gesteld worden.
Het is nu eenmaal niet mogelijk en niet wenselijk om kloosterlingen en ouderlingen
abrupt aan de deur te zetten.
De

afbraak

van

de

gebouwen

en

de

uitvoering

van

het

archeologisch

vooronderzoek is dus verbonden aan deze fasering. De projectfasering zelf, zoals
voorgesteld in de bekrachtigde archeologienota, is echter ook onderhevig geweest
aan verschillende wijzigingen, die een logistieke en economische basis hebben. Het
Agentschap Onroerend Erfgoed gaat hier echter soepel mee om en wijzigingen aan
een prospectiefasering zijn mogelijk, indien deze door de erkend archeoloog
verantwoord worden1.

1

Met dank aan Stani Vandecatsye en Sam De Decker voor de toelichtingen.
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Figuur 1. Fasering van het vooronderzoek zoals opgenomen in de bekrachtigde
archeologienota.
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De voorgestelde prospectiefasering in de bekrachtigde archeologienota is in een
later

stadium

noodgedwongen

aangepast.

De

uiteindelijke

projectfasering

omhelsde echter minder afzonderlijke fasen, waarbij uiteindelijk twee fasen in één
archeologisch vooronderzoek zijn kunnen worden opgenomen (cf. infra).
Vanuit een archeologisch standpunt is het uitvoeren van een prospectie op een zo
groot mogelijk terrein, dat in tijd aansluitend is, altijd voordeliger en beter dan een
gefaseerde en “opgeknipte” prospectie. De redenen hiervoor zijn onder andere:
-

een kleine oppervlakte biedt minder ruimtelijk en landschappelijk inzicht ten
opzichte van een grotere oppervlakte

-

bij het aantreffen van archeologische sporen, kunnen deze niet altijd in een
breder ruimtelijk kader geïnterpreteerd worden, zelfs al zijn deze deel van
een groter geheel binnen het eigenlijke onderzoeksgebied. Hoe kleiner de
oppervlakte, hoe moeilijker de afweging wat betreft verder onderzoek.
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Figuur 2. Definitieve fasering van het project.

In de definitieve fasering is er sprake van 4 projectfasen: de tuinzone in het
noordwestelijke deel van het onderzoeksgebied (projectfase 1), de afbraak van het
klooster aan de Bonestraat (projectfase 2), de afbraak van het woonzorgcentrum,
de parking en de tuin (projectfase 3) en de afbraak van het meest recente deel van
het woonzorgcentrum aan de Bonestraat (projectfase 4).
Uiteindelijk konden projectfasen 1 en 2 in één enkele prospectiefase uitgevoerd
worden, waarbij de prospectie met ingreep in de bodem dus in één fase kon worden
uitgevoerd, in plaats van twee kleinere. Dit stelde de erkend archeoloog ook in staat
om de tuinzone en een deel van het voormalig kloostergebouw in één beweging te
onderzoeken.
Dit is prospectiefase
rospectiefase 1 van de prospectie met ingreep in de bodem.
1.1.2

Personele en logistieke inzet - actoren

Zie: vigerende CGP.
Na de opmaak van een bekrachtigde archeologienota, waarin een programma van
maatregelen voor een prospectie met ingreep in de bodem door middel van
proefsleuven was opgemaakt, werd in maart 2019 overgegaan tot de uitvoering van
het

uitgesteld

vooronderzoek.

Dit

uitgesteld

vooronderzoek

valt

uiteen

in

verschillende prospectiefasen, zoals besproken in vorig hoofdstuk.

De huidige fase (projectcode 2019 C 303) werd uitgevoerd door Hembyse bvba
(OE/ERK/Archeoloog/2017/00193),

als

rechtspersoon

erkend

archeoloog.

De
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veldwerkleider voor het onderzoek was Bart De Smaele (erkend archeoloog,
assistent-bodemkundige), met Hadewijch Pieters als assistent-archeoloog (en
assistent-bodemkundige).
Alle geloofsbrieven zijn middels CV aantoonbaar.

Figuur 3. Sfeerbeeld tijdens de proefsleuven.

De grondwerken werden uitgevoerd door Paul Bossuyt2 uit Ingelmunster, er werd
gebruik gemaakt van een 23-tons graafmachine op rupsen, voorzien van een
tandenloze dieplepelbak van 2 meter breed. Na afloop van de prospectie werden
de proefsleuven in het noordelijke tuingedeelte direct terug aangevuld, dit vooral
omwille van de hoge grondwaterstand. De proefsleuven in de zone van het
voormalige klooster werden niet gedicht. In deze zone waren dan ook geen
kwetsbare archeologische structuren aanwezig, noch was het dichten omwille van
logistieke redenen noodzakelijk.
1.1.3

Uitvoeringsomstandigheden
Uitvoeringsomstandigheden

Het onderzoek zelf kon in goede omstandigheden worden uitgevoerd. Het terrein
was conform de beschrijving van het onderzoeksgebied in de bekrachtigde
archeologienota

grotendeels

beschikbaar

voor

de

uitvoering

van

het

proefsleuvenonderzoek (cf. infra). In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied
waren alle bomen en struiken verwijderd, met uitzondering van twee treurwilgen,
die te behouden zijn in de geplande toestand van de verkaveling. In het voormalige
klooster waren alle gebouwen afgebroken tot op het maaiveld. Alle muurresten ter
hoogte van het maaiveld en dieper waren zichtbaar en konden voorafgaand aan de
prospectie geregistreerd worden.

2De

uitvoerder van de afbraakwerken stond tevens in voor de uitvoering van de grondwerken
voor de prospectie met ingreep in de bodem.
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Figuur 4. Zicht op het noordelijke en het zuideljke deel van het onderzoeksgebied
fase 1, voorafgaand aan de prospectie met ingreep in de bodem.

De afbraak van de gebouwen tot op het maaiveld was gebeurd conform de
bekrachtigde archeologienota en in overleg met de bouwheer. Het voordeel van
deze werkwijze was duidelijk:
-

De muurresten konden worden geregistreerd

-

De mogelijk aanwezige oudere sporen zijn door de uitbraak van massieven
niet geraakt en kunnen dus nog worden geregistreerd

-

Vanop maaiveld is zichtbaar waar de proefsleuven werkelijk kunnen worden
uitgevoerd (cf. infra).
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De klimatologische omstandigheden voor de uitvoering van een prospectie met
ingreep in de bodem waren zeer goed. Er was sprake van een milde temperatuur
en een goede zonnestand. De lichtintensiteit was dus optimaal om goede
archeologische waarnemingen toe te laten.
De grondwatertafel in de noordelijke zone lag vrij hoog, er was dan ook sprake van
een vrij natte bodem (cf. infra). Door de lage sporendensiteit was dit geen hindernis
voor een goede registratie van de sporen en structuren.
In het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied lag de grondwatertafel minder
hoog, er was dan ook sprake van de aanzet naar een landschappelijk hoger gelegen
deel van het terrein (cf. infra).
1.1.4

Theorie versus praktijk: uitgevoerde proefsleuven

Het uittekenen van een proefsleuvenplan is steeds een theoretische benadering van
een onderzoeksgebied, waarbij voor een positionering idealiter wordt gekeken naar:
-

De gekende archeologische data – indien mogelijk laten aansluiten van
oude en nieuwe archeologische data

-

De topografie van het gebied – de sleuven streven naar het loodrecht
doorsnijden van de lengteas van de hellingen

-

De kennis van 18e en 19e -eeuwse perceelsgrenzen – deze oude grenzen
worden bij voorkeur in een hoek van 45° doorsneden

-

De bestaande obstakels en toegangen tot het terrein

-

Een

veiligheidsmarge

ten

opzichte

van

8

bestaande

gebouwen

of

perceelsgrenzen (gewoonlijk een buffer van 3 meter)
-

Een evenwichtige ruimtelijke spreiding van de proefsleuven

Het is het beleid van Hembyse bvba dat het eenvoudigweg oriënteren van
proefsleuven

op

een

bestaande

perceelsgrens

geen

uitgebalanceerd

proefsleuvenplan is, vandaar bovenstaande criteria, die ook hebben geleid tot het
proefsleuvenplan voor het onderzoeksgebied aan de Bonestraat te Meulebeke. Het
plan wordt ook steeds in een GIS-omgeving opgemaakt, op basis waarvan de
assen van de proefsleuven op terrein worden uitgezet, gebruik makend van een
Geomax Zenith 35PRO. De tijd waarin proefsleuven met lintmeters werden uitgezet,
gebruik makend van de stelling van Pythagoras ten opzichte van een hek of een
haag aan de rand van het onderzoeksgebied, kan bijna tot het rijk der fabelen
worden verwezen.
In realiteit zijn er echter altijd obstakels voor de uitvoering van een theoretisch
sleuvenplan, al kan dit middels goede afspraken tot een minimum herleid worden.
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Figuur 5. Het theoretisch proefsleuvenplan (boven) ten opzichte van de
uitgevoerde proefsleuven (onder).

In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied was er geen sprake van echte
obstakels en kon het theoretisch sleuvenplan dan ook volledig uitgevoerd worden.
Er was sprake van een putdeksel (waterafvoer, in gebruik) aan de zuidoostelijke
zijde van werkput 1, alsook de te behouden treurwilgen (die sowieso al geen deel
van het eigenlijke onderzoek uitmaken).

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied was de situatie echter aanzienlijk
verschillend. De asfaltweg doorheen het gebied was in gebruik als werfweg
(donkergrijze polygoon

op

plan

902), het uitbreken

hiervan

was logistiek

onwenselijk. De tot op maaiveld afgebroken gebouwen van het klooster waren dan
wel herkenbaar als muurresten, er bleek tevens een cluster van regenwaterputten
centraal in deze zone aanwezig. Deze cluster bevond zich tussen werkputten 8 en
11. Het trekken van proefsleuven in deze cluster heeft weinig tot geen zin in een
site waar een eenvoudige horizontale stratigrafie wordt verwacht.
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Figuur 6. Boven: de cluster van regenwaterputten voor en na het leegpompen
ervan. Onder: de werfafsluiting en de conifeer ten westen van prospectiefase 1.

In het oostelijke deel van het onderzoeksgebied was de werfzone met verankerde
heras-hekken afgebakend, waarbij deze afbakening zich ten westen van een grote
conifeer bevond.
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Op deze manier werd gekozen voor de volgende positionering van de proefsleuven
in de zuidelijke zone:
-

Werkput 7 werd aangelegd tussen de te behouden werfweg en de
afgebroken kloostergebouwen

-

Werkput 8 werd aangelegd op het geplande proefsleuventracé tot aan de
cluster van regenwaterputten

-

Werkput 9 werd aangelegd doorheen de oostvleugel van het voormalige
kloostergebouw, waarbij de dwarsmuren werden uitgebroken onder
begeleiding van de veldwerkleider, vanaf een gecementeerde cisterne tot
aan de werfweg, met een orthogonaal tracé tussen de werfweg en de
voormalige noordelijke vleugel van het klooster

-

Werkput 11 werd aangelegd in het verlengde van werkput 8, op deze plaats
was bij de afbraakwerken een ouder vloerniveau zichtbaar geworden,
waarbij binnen de contouren van het recente muurwerk een werkput werd
aangelegd.

Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek tevens twee kleine kijkvensters
aangelegd, in theorie worden kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven als volgt
aangepakt
-

Dwarssleuven hebben tot doel de ruimtelijke samenhang tussen twee
archeologische structuren in belendende proefsleuven te onderzoeken.
Deze “dwarssleuven” kunnen ook de vorm van “volgsleuven” aannemen,
indien deze tot doel hebben een welbepaalde structuur in het archeologisch
vlak te volgen.

-

Kijkvensters zijn uitgravingen annex aan de aangelegde proefsleuf en
hebben tot doel een archeologische structuur ofwel volledig in het
archeologisch vlak vrij te leggen (bijvoorbeeld een waterput of grote kuil),
ofwel de ruimtelijke samenhang van verschillende sporen/structuren in een
beperkt archeologisch vlak te onderzoeken. Een kijkvenster is traditioneel
minimaal 6 x 6 meter en maximaal 13 x 13 meter in oppervlakte.

In de Bonestraat werden twee kleine kijkventers aangelegd in het zuidelijke deel van
het onderzoeksgebied. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied was de
aanleg van kijkvensters niet noodzakelijk, dit door de afwezigheid van relevante
archeologische

sporen

en

structuren,

in

het

zuidelijke

deel

was

de

“uitwijkmogelijkheid” voor het aanleggen van kijkvensters zeer beperkt.
In totaal werd 11,5% van prospectiefase 1 in het vlak gevat. Er werd door de
veldwerkleider geoordeeld dat de dekking en de ruimtelijke spreiding van de
proefsleuven

en

kijkvensters

vol
volstond

voor

het

beantwoorden

van

de

onderzoeksvragen en voor een waardering en afbakening van de archeologische
site.
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1.1.5

Methodiek en afwijkingen
afwijkingen op de CGP

Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd conform de Code van Goede
Praktijk, versie 3.0. Met uitzondering van de dekkingsgraad van de proefsleuven,
die verantwoord is in voorgaande hoofdstukken, zijn er geen noemenswaardige
afwijkingen op deze onderrichting, de uitvoering is gebaseerd op §8.3, §8.6 en§12.5
van de CGP.

1.2
1.2.1

Aardkundige vaststellingen tijdens de proefsleuven
Putwandprofielen

Het volledige onderzoeksgebied staat gekarteerd als OB, wat neerkomt op
bebouwde gebieden. De gekarteerde bodemkundige eenheid aan de overzijde van
de Bonestraat is Scc(h), hierover verder meer.
In totaal werden drie putwandprofielen aangelegd, deze worden in onderstaande
tekst besproken. Bij de foto van elk putwandprofiel wordt middels een pijltje het
niveau van het eerste archeologisch vlak aangeduid.
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Figuur 7. Situering van de putwandprofielen ten opzichte van de bodemkaart.

De putwandprofielen werden aangelegd in functie van wat op terrein werd
waargenomen en niet in functie van de gekarteerde bodemeenheden (aangezien
er slechts één gekarteerde eenheid voorkomt).

In de realiteit blijkt dat het onderzoeksgebied inderdaad bestaat uit bodems
onderhevig aan een aanzienlijke antropogene impact. Het eerste putwandprofiel

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

werd aangelegd in de noordoostelijke hoek van het onderzoeksgebied. Er was,
zowel in de topografie van het voormalige tuingedeelte als in het putwandprofiel
sprake van een ophoging. Deze ophoging laat zich herkennen als twee
antropogene lagen organisch zand.
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Figuur 8. Putwandprofiel 1.

Deze dekten een laag bruingrijs organisch zand af (mogelijk een afgedekte
teelaarde of Ap-horizont), waaronder zich een verweringshorizont (B) begon te
ontwikkelen. Deze verwering uitte zich in een beginnende bioturbatie. Deze horizont
dekte een beigegeel sediment af, dat als quartair zand kon worden geïdentificeerd.
Hierin

konden

gleyverschijnselen

worden

waargenomen.

Er

was

dus

een

afwezigheid van bodemvorming tussen de Apb- en de C-horizont, wat er op wijst
dat een substantieel deel van de oorspronkelijke bodem is afgeploegd geweest. De
meest aannemelijke oorzaak is dus een fysische verwering door landbouw, het
onderzoeksgebied was immers een akkerland, voorafgaand aan de bouw van het
klooster.
In dit putwandprofiel bevond de grondwatertafel zich op ongeveer 1,3-1,5 meter
onder het maaiveld.

In putwandprofiel 2 is een vergelijkbaar antropogeen afdekkend pakket zichtbaar,
dit lijkt een vrij recente aanvulling met een organisch zand te zijn. Deze dekte een
antropogeen pakket brokkelig zand af, dat duidt op een fysische verwering van de
bodem. Met andere woorden: de bodem is in deze zone van het onderzoeksgebied
afgegraven, genivelleerd en afgedekt.

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

Figuur 9. Putwandprofiel 2.

De

oorspronkelijke

bodemopbouw

is

hierdoor

volledig

verstoord.

Het

onderliggende, onverstoorde sediment is een quartair lemig zand waarin
gleyverschijnselen zichtbaar zijn. Ook in dit putwandprofiel was sprake van een
hoge grondwaterstand.

Putwandprofiel 3 werd aangelegd in de zone van de oostvleugel van het voormalige
klooster. Het voornaamste doel hier was de impact van de bebouwing op de
bodemopbouw aantoonbaar te maken, alsook een putwandprofiel genereren in een
zone die oorspronkelijk een andere bodemkundige eenheid moet hebben vertoond
dan het noordelijke deel van het onderzoeksgebied.
Onder de muurresten en de bijbehorende fundering werd de restant van een Bshorizont aangetroffen. Deze horizont ontstaat bij bodemvorming door chemische
processen en maakt deel uit van een zogenaamde podzolbodem. Indien de
podzolbodem goed bewaard is, wordt de Bs-horizont afgedekt door een
uitspoelingshorizont (E) en een organische humuslaag (Bh). Indien deze twee
laatste niet aanwezig zijn, zoals in putwandprofiel 3 het geval is, kan men spreken
van een slecht bewaarde bodem.
Onder de Bs-horizont bevindt zich een C-horizont, in dit onverstoord zandig quartair
sediment treden gleyverschijnselen op.

14
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Figuur 10. Putwandprofiel 3.
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De restant van deze Bs-horizont is in het vlak geregistreerd en bakent dus een zone
af waarin de bodemvorming verschilt van de rest van het onderzoeksgebied. Deze
restant van de Bs-horizon bevindt zich in het zuidoostelijke deel van prospectiefase
1. In combinatie met de data uit de controleboringen en het bureauonderzoek3 kan
worden geopperd dat prospectiefase 1 zich op de rand van twee gekarteerde
bodemkundige eenheden bevindt. In zuidoostelijke richting komt dit echter niet
helemaal overeen met de gekarteerde eenheid Scc(h), aangezien dit bodems zijn
met een (al dan niet verbrokkelde) Bt-horizont. De bodemkundige eenheid Scc(h)
staat immers beschreven als matig droge lemige zandgronden met verbrokkelde
textuur-B-horizont. Deze bodems met een gedegradeerde textuur-B-horizont
hebben een bouwvoor van 25 à 30 cm dikte en met een donkere grijsbruine kleur
die in sommige gevallen rust op een weinig duidelijke kleur-B-horizont. De Bthorizont (i.e. inspoeling van lutum of kleideeltjes die kleiner zijn dan 2 µm) begint op
een diepte van 40 tot 100 cm en wordt gekenmerkt door een (geel)bruine kleur in
het bovenste gedeelte met bleekbruine zandige strepen en vlekken. In het onderste
gedeelte is er sprake van gley-verschijnselen, die voorkomen vanaf 60 à 90 cm.
De verbrokkelde textuur B-horizont wijst op een voormalig gebruik als akkerland.
De bodem in het zuidelijke deel van prospectiefase 1 lijkt eerder aan te sluiten bij
de gekarteerde eenheid Zbc(h), waarbij een vrij harde, droge zandgrond met

3

De Smaele & Pieters, 2018a.
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verbrokkelde textuur B-horizont aanwezig is. Dit lijkt meer aan te sluiten bij wat in
de prospectie aan

de

Meentakstraat

te Meulebeke is

aangetroffen.4

De

verbrokkelde textuur B-horizont is een verbrokkelde Bs-horizont. Dit sluit tevens aan
bij wat in de controleboringen is vastgesteld.
In noordelijke en noordwestelijke richting daalt het terrein en is een bodem
vastgesteld die eerder aansluit bij de gekarteerde bodemkundige eenheid Pep(o).
Deze

natte

gronden

op

licht

zandleem

met

reductiehorizont

zonder

profielontwikkeling worden omschreven als hydromorfe bodems op mengmateriaal
en hebben roestverschijnselen in de Ap-horizont, die donker grijsbruin gekleurd is.
Onder de Ap-horizont blijft het materiaal roestig om volledig gereduceerd te worden
vanaf een diepte van 100 cm. De bodems zijn veel te nat, waterverzadigd in de
winter en blijven lang vochtig in de lente. Deze bodems zijn ook onderhevig aan een
sterke antropogene invloed. Putwandprofielen 1 en 2 tonen dit duidelijk aan.
1.2.2

Gevolgen voor de archeologische stratigrafie

Op basis van de bovenstaande gegevens kan worden gesteld dat de stratigrafie
van de site samenhangt met de topografie ervan. Op basis van de bestaande en
nieuwe aardkundige data lijkt het onderzoeksgebied zich op de rand van een kleine
heuvelrug te bevinden, die in noordwestelijke richting sterk daalt. De heuvelrug zelf
stijgt in zuidelijke en zuidoostelijke richting, om verder richting de Lapperbeek terug
te dalen. Ook daar duiden controleboringen op een overgang van bodems met de
16

gekarteerde eenheid Scc(h) naar Pep5.

Op basis van de putwandprofielen en de proefsleuven lijkt er dus een archeologisch
niveau aanwezig te zijn dat zich in de gekarteerde eenheid Pep(o) onder de
teelaarde en/of antropogene aanvullingen bevindt. Zowel in het huidige onderzoek
als in het onderzoek van de Gavershoek bleek dat in deze laaggelegen, natte
zandgronden geen relevante archeologische sporen aanwezig waren en er ook
sprake was van een aanzienlijke antropogene invloed. In deze kan men stellen dat
er sprake is van één archeologisch niveau in een site met een eenvoudige
horizontale stratigrafie, dit niveau bevindt zich op de onverstoorde quartaire
sedimenten.
In de bodems met de gekarteerde eenheden Scc(h) en Zbc(h) is de situatie
vergelijkbaar, er is ook sprake van één archeologisch niveau in een site met een
eenvoudige horizontale stratigrafie, dit niveau bevindt zich op de onverstoorde
quartaire sedimenten. Het is hierbij wel van belang om te vermelden dat het
archeologisch leesbare niveau zich op de Bs-horizont bevindt, ingeval van de
aanwezigheid van een Bt-horizont dient in deze Bt-horizont gezocht te worden naar
een

leesbare

diepte

binnen

deze

over

het

algemeen

moeilijk

leesbare

bodemhorizont, vooral wanneer deze in de diepte goed ontwikkeld is. Indien in de

4

De Smaele & Pieters, 2017.
Een archeologisch onderzoek in de Karel Van Manderstraat is bij Hembyse Archeologie in
uitvoering.
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Bt-horizont geen archeologische sporen aanwezig zijn, of deze horizont geen
leesbaar archeologisch niveau oplevert, dient verder te worden verdiept naar de
onderliggende C-horizont.
In prospectiefase 1 van het onderzoek aan de Bonestraat is echter gebleken dat de
antropogene impact, die dan voornamelijk kan worden verbonden aan de bouw van
het klooster, een groot deel van de bodem heeft verstoord. Er is slechts één
archeologisch niveau aanwezig, waardoor in de volledige prospectiefase 1 kan
worden gesproken van een (landelijke) site met een eenvoudige horizontale
stratigrafie.

1.3

Assessment van het sporenbestand

Binnen prospectiefase 1 zijn twee zones waarbinnen archeologische sporen
aanwezig zijn, het gaat dan om antropogene grondsporen zich uitend in
uitgravingen (“surface”) en sedimenten (“deposit”) waarbinnen zo goed als geen
bodemvorming is opgetreden, noch chemisch (uitloging), noch fysisch (bioturbatie).
De totale afwezigheid van bodemvorming duidt over het algemeen op een zeer
recente datering van de sporen. In het geval van het huidige onderzoek is de
doelstelling echter ook het aantreffen en evalueren van meer recente sporen, met
name uit de 19e eeuw.
De herkenning en interpretatie van de grondsporen geschiedde dus voornamelijk
op basis van de bodemvorming (of het gebrek daar aan) in deze individuele
sedimenten, de vorm van de insteek van de grondsporen (rond, ovaal, lineair, … in
tegenstelling tot vaag, grillig en diffuus in het geval van biogene grondsporen), de
bijmenging (aardewerk) en de onderlinge verbanden (rechthoekige structuren,
oplijningen van sporen, …). De aflijning van de sporen is voornamelijk op basis van
de ervaring van het onderzoeksteam gebeurd.
Een tweede type van archeologische sporen zijn de resten van muurwerk. Het
zuidelijke deel van prospectiefase 1 was volledig dooraderd met muurwerk van het
voormalige

klooster.

Op

een

aantal

plaatsen

werd

ook

ouder

muurwerk

aangetroffen. De differentiatie is gebeurd op basis van baksteenformaat en
mortelgebruik. Het trachten te identificeren van de verschillende structuren is
gebeurd op basis van de Atlas der Buurtwegen, de luchtfoto’s van het gebied uit de
periode 1960-1970 en de luchtfoto’s van het gebied uit de periode 2017-2018.
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Figuur 11. Boven: foto van het klooster voor 1914. Onder: luchtfoto van het
klooster zoals het bestond in de periode 1914-1970.

In volgende hoofdstukken worden de twee bovenvermelde zones afzonderlijk
besproken. Voor de individuele afmetingen en de details van elk grondspoor en elke
muurstructuur wordt verwezen naar de bijlage (“Inventaris van de sporen”).
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1.3.1

Sporen in het tuingedeelte

Het tuingedeelte van prospectiefase 1 is een zone waarin een verwachting bestond
naar sporen van de houten barakken en bijbehorende afvalcontexten die in de 19e
eeuw waren gebouwd om de toevloed van zieken op te vangen. Dit was ten tijde
van de aanwezigheid van het hospitaal, voorafgaand aan de bouw van het klooster
dat voor de huidige verkaveling is afgebroken.
Sporen van houten barakken kunnen zich op verschillende manieren uiten, het kan
in eerste instantie gaan om de resten van funderingen, zoals kleine poeren, balken,
ingeheide funderingspalen, enzovoort. Op basis hiervan kunnen de ligging en de
opbouw van de barakken worden onderzocht. Er kan ook sprake zijn van latrines,
wasplaatsen,

waterputten,

stookplaatsen,

enzovoort.

Tenslotte

kan

de

aanwezigheid van barakken zich ook uiten in afvalkuilen, waarin de resten van de
verzorging (medisch afval) terug te vinden zijn.
In de noordelijke zone van prospectiefase 1 werden echter geen van deze sporen
of structuren aangetroffen. In werkput 1 werd duidelijk dat het terrein genivelleerd
en opgehoogd was,

er was tevens sprake van vrij diepgaande recente

verstoringen/uitgravingen.
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Figuur 12. Allesporenplan van de noordelijke zone van prospectiefase 1.

In werkput 2 werd een vergelijkbaar beeld aangetroffen, daar is wel sprake van
afvalkuilen, maar deze doorsnijden de uitgravingen en bevatten aardewerk uit de
20e eeuw (industrieel wit serviesgoed).
Werkputten 3, 5 en 6 (cf. infra) vertonen vergelijkbare diepe uitgravingen, waarvan
de impact op de bodem in putwandprofiel 2 is gevat. Werkput 4 tenslotte was voor
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een groot deel zeer diep uitgegraven en zeer recent verstoord. Dit is mogelijk een
uitgraving uit de periode 1970-1980, bij de sloop en de herbouw van de
kloostergebouwen. De verstoringen aan het zuidelijke uiteinde van werkput 6,
waarin aanzienlijke hoeveelheden bouwpuin aanwezig waren, kunnen in deze fase
geplaatst worden. In deze zone bevond zich tot aan de sloop een besloten
binnenhofje, gevormd door de kapel enerzijds en een klein gebouwtje anderzijds.
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Figuur 13. Het besloten binnenhofje ter hoogte van proefsleuf 6.

De afbraak van de gebouwen rond het binnenhofje (de kapel incluis) is dus grondig
gebeurd, met een diepgaande verstoring van de bodem tot gevolg.

De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone werd gemaakt
en op basis van verschillende elementen werd deze zone niet voor verder
onderzoek weerhouden:
-

Er werden geen sporen aangetroffen met een potentieel op kenniswinst of
kennisvermeerdering.

-

De aangetroffen grondsporen zijn zeer recent van datering, met name in de
20e eeuw.

-

De sporen duiden op het nivelleren van het tuingedeelte, van eventuele
barakken is geen enkel spoor.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.
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Een vlakdekkend onderzoek van deze
deze zone of structuren in deze zone levert
geen duidelijke archeologische kenniswinst op.

1.3.2

1.3.2.1

Sporen van het voormalige klooster

Algemeen

In de zuidelijke zone van prospectiefase 1 werd op verschillende plaatsen muurwerk
aangetroffen dat kan worden verbonden aan het voormalige kloostercomplex en
rusthuis. De prospectie in deze zone heeft enkele duidelijke elementen over de
evolutie van het onderzoeksgebied naar voren gebracht: de aangetroffen structuren
laten zich verdelen in verschillende bouwfasen, die hieronder besproken worden.
Verder in de tekst wordt per werkput ingegaan op de individuele structuren.

In eerste instantie lijkt het er op dat de zone zich landschappelijk op een overgang
van een meer vochtige laagte naar een drogere heuvelrug bevindt. Deze rug
situeert zich grosso modo aan weerskanten van de huidige Bonestraat, deze smalle
landschappelijke eenheid wordt smaller in zuidwestelijke richting en breder in
noordoostelijke richting.
Van de Holocene bodemopbouw is door de bouw en herbouw van het klooster niet
veel bewaard. De restant van de Bs-horizont wijst op een voormalig bos- en
heidegebied, maar dit is reeds lang in cultuur gebracht en daarna omgevormd tot
het kloostercomplex. Archeologische sporen, ouder dan de 19e eeuw, zijn niet meer
aanwezig.
Wat betreft het klooster kan worden gesteld dat er resten van ruwweg drie aflijnbare
fasen zijn aangetroffen.
1.

FASE 19701970-2019. De jongste fase is deze van het klooster dat in 2019 is
afgebroken dit gebouw is opgetrokken in de jaren 1970-1980 en hiervoor
zijn de structuren uit de 19e en 20e eeuw zo goed als volledig afgebroken.

2.

FASE 1914
191414-1970. De structuren uit de 19e en 20e eeuw omvatten de
kloostergebouwen, de kapel en de gebouwen voor ziekenzorg rond “het
Pand”. Deze fase kan gesitueerd worden vanaf medio 19e eeuw, met
herbouw en aanpassingen na de Eerste Wereldoorlog. Dit lijkt zich in
archeologische termen te vertalen als een metselwerk met paarsrode
bakstenen en een harde, witte kalkmortel.

3.

FASE 18221822-1914
1914.
14. De ogenschijnlijk oudste structuren (sporen 2/3, 4 en 6)
lijken dan weer niet direct te verbinden aan de gekarteerde gebouwen op
de Atlas der Buurtwegen, dus vermoedelijk maken deze deel uit van de
bouwfase van 1822-1914. Dit lijkt zich in archeologische termen te vertalen
als een metselwerk met oranjerode bakstenen en een slordige, zachte
zandige kalkmortel. Deze fase komt op het kaartenmateriaal voor tot en met
1904 en uit het fotomateriaal van de heemkundige kring Mulenbeca blijkt
dat deze fase voor 1914 vervangen was door de fase 1914-1970. De afbraak
en heropbouw moet dus gebeurd zijn in het eerste kwart van de 20e eeuw.
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De bewaring van de structuren uit deze fase is over het algemeen zeer
pover.
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Figuur 14. Allesporenplan van de zuidelijke zone van prospectiefase 1 ten
opzichte van de luchtfoto uit 2018, de luchtfoto uit de jaren 1960-1970 (midden)
en de Atlas der Buurtwegen (onder).

Bij gebrek aan gedetailleerd kaartenmateriaal wordt gebruik gemaakt van
luchtfoto’s van het complex uit de jaren 1970, alsook de Atlas der Buurtwegen voor
een evaluatie van de situatie in het midden van de 19e eeuw.
Op basis van de luchtfoto uit de periode 1960-1970 kan worden gesteld dat
prospectiefase 1 verschillende delen van het voormalige klooster en rusthuis heeft
doorsneden.
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1.3.2.2

Werkput 7

Werkput 7 bleek ongeveer voor de helft zwaar verstoord, dit tot een diepte van
minimaal 2 meter onder het maaiveld. In de zone van werkput 7 waren in de 19e
eeuw geen structuren aanwezig, ook in de 20e -eeuwse kloosterfase waren er geen
structuren aanwezig. Op de luchtfoto blijkt er verharding en een tuintje ten westen
van de kloostervleugel aanwezig te zijn.

SP1
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Figuur 15. Werkput 7 en situering ten opzichte van de luchtfoto 1960-1970.

In het noordelijke deel van deze werkput werd een gedeelte van een gemetselde
regenwaterafvoer (spoor 1) aangetroffen, deze stond in verbinding met een
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vergelijkbare afvoer in werkput 8 (spoor 5) en stond in verbinding met nog in gebruik
zijnde rioolputjes.

1.3.2.3

Werkput 8

In deze werkput werd de zuidelijke vleugel van het klooster (fase 1914-1970)
doorsneden, alsook de binnentuin van dit klooster. Ten minste vanaf 1904 was dit
gedeelte een tuingedeelte, met aan de straatzijde een zone waar het vooroorlogse
kloostergebouw was afgebroken.

SP5
SP4
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SP2/3

SP9

Figuur 16. Werkput 8 en situering ten opzichte van de luchtfoto 1960-1970 en de
luchtfoto 2017.

In deze werkput werden sporen 2/3 tot en met 5 geregistreerd. De volledige
proefsleuf was zwaar verstoord door uitbraakwerken, waarbij spoor 9 waarschijnlijk
een laatste restant is van de vooroorlogse kloostervleugel langs de straatzijde van
de fase 1914-1970. Spoor 5 is een gemetselde regenwaterafvoer die in verbinding
stond met spoor 1. In de puinrijke vulling tegen spoor 5 (een insteek was niet
zichtbaar), bestaande uit een organisch donkerbruin zand, werden drie fragmenten
aardewerk aangetroffen. Het betreft twee fragmenten (1 rand, 1 wand) lokaal
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roodbakkend geglazuurd aardewerk, die verder weinig diagnostisch zijn. Er werd
tevens een stookgang van een kleipijp aangetroffen, het gaat om witbakkend
aardewerk met een radstempelversiering, dergelijke pijpen komen voor in de 19e
en 20e eeuw en zijn zonder fabricagestempel weinig diagnostisch.

Sporen 2/3 en 4 tenslotte zijn zeer slecht bewaarde muurresten met een
baksteenformaat van circa 22x10x5,5 centimeter. Dit is hetzelfde baksteenformaat
als werd aangetroffen bij sporen 9 en 5, dus er lijkt op basis van het
baksteenformaat weinig ruimte voor relatieve datering te zijn. De gebruikte mortel
was immers wel afwijkend, de mortel bij sporen 2/3 en 4 was een zandige en slappe
kalkmortel, terwijl deze in de reeds besproken structuren harder en compacter was.
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Figuur 17. Sporen 2/3 (foto in oostelijke richting) en 4 (foto in noordelijke richting)
in het vlak.

Bij een confrontatie met de Atlas der Buurtwegen en de Popp-kaart lijkt het er op
dat de oorspronkelijke bouwvolumes (waaronder de latere mannenvleugel) zich in
een L-vorm bevonden en een rechte hoek beschreven, waardoor tussen de
gebouwen en de Bonestraat een open spie ontstond. Deze situatie komt ook voor
op de topografische kaart uit 1904, maar op het kaartenmateriaal uit 1939 is de
situatie veranderd. De mannenvleugel is doorgetrokken tot de straatzijde en de Lvormige bouwblokken beschrijven geen rechte hoek meer, maar volgen het tracé
van de straat.
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Figuur 18. De situatie in 1904 en 1939. Bemerk de wijziging in oriëntatie van de
gebouwen in de zone van prospectiefase 1.

Dit zou er op kunnen wijzen dat sporen 2/3 en 4 kunnen worden toegewezen aan
een oudere fase, zijnde een fase van 1822-1914. Dit duidt er dus op dat sporen 2/3
en 4 ten laatste in 1914 zijn afgebroken. De structuren lijken echter grondig te zijn
afgebroken, waarna de fase van 1914-1970 is gebouwd. Deze is op zijn beurt
afgebroken voor de fase van 1970-2019.

1.3.2.4

Werkput 9

In deze werkput werd de mannenvleugel van het 19e-eeuwse hospitaal doorsneden.
Deze vleugel komt voor op het kaartenmateriaal vanaf 1939 en is vermoedelijk
gebouwd tussen 1904 en 1914 (want het pand is zichtbaar op de foto uit 1914).
Het zuidelijke deel van de werkput ving aan in een -voorts volledig lege- betonnen
regenput (20e eeuw). In noordelijke richting werden verschillende 20e-eeuwse
muren van het klooster doorsneden, waarbij het vlak werd aangelegd op de Bshorizont (zie §Putwandprofielen), maar waarbij verder geen sporen werden
aangetroffen. Ter hoogte van de voormalige noordelijke muren van het klooster
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werden aanzienlijke uitbraaksporen aangetroffen, er waren dus geen resten van de
19e-eeuwe mannenvleugel van het hospitaal bewaard.

SP6
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Figuur 19. Werkput 9 en situering ten opzichte van de luchtfoto 1960-1970.
Rechts: zijaanzicht van de verdwenen kapel.

Tussen deze uitbraaksporen werd spoor 6

aangetroffen, het betreft een

rechthoekige gemetselde constructie die met bouwpuin was opgevuld. Het
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baksteenformaat werd geregistreerd als 22x10x5,5 centimeter, wat in lijn ligt met
de overige baksteenformaten van de bouwfasen 1822-1914. Het metselwerk en de
mortel lag eerder in lijn van sporen 2/3 en 4, waarbij sprake is van een vrij slordig
metselwerk, gebruik makend van een kleine hoeveelheid zandige kalkmortel. Op
basis van de luchtfoto’s kan worden besloten dat deze structuur zich tussen de
voormalige oostelijke vleugel van het klooster en de kapel bevond (blauwe pijl op
bovenstaande figuur). Het is echter niet duidelijk op welke manier de gebouwen in
de fase 1822-1914 hier op elkaar aansloten. Spoor 6 behoort dus tot die oudere
fase en is vermoedelijk bij de afbraak en herbouw tussen 1904-1914 met puin
opgevuld.
In het westelijke deel van werkput 9 werden enkel uitbraaksporen en recente
vergravingen aangetroffen. In deze zone werd de zuidelijke muur van de kapel
verwacht, maar deze bleek grondig te zijn uitgebroken.
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1.3.2.5

Werkput 10

Deze werkput werd aangelegd tussen de asfaltweg en de werfafsluiting, dewelke
zich bevond in de zone van de voormalige binnentuin “het Pand”. Deze binnentuin
werd in de fase 1914-1970 omgeven door het hoofdgebouw, de westvleugel
(mannen), de oostvleugel (vrouwen) en de noordelijke vleugel.
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Figuur 20. Werkput 10 en situering ten opzichte van de luchtfoto 1960-1970.
Rechts: het “Pand”, waar proefsleuf 10 zich bevindt.
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In het noordelijke deel van deze proefsleuf werd een uitbraakspoor van 92
centimeter breed aangetroffen, dat kan worden verbonden aan de noordelijke
vleugel, dit volume komt als een T-vormig bouwblok voor op het kaartenmateriaal
van de Atlas der Buurtwegen en Popp en blijft ook in de fase 1914-1970 bewaard.
In de rest van de proefsleuf werden geen structuren aangetroffen, met uitzondering
van een vrij omvangrijke betonnen regenwaterput. Bij de aanleg van de proefsleuf
werd de dakplaat van deze regenwaterput op circa 30 centimeter onder het
maaiveld (gras) aangetroffen. Deze was volledig met water gevuld en voorzien van
een putdeksel (net buiten de proefsleuf). Om met zekerheid te kunnen stellen dat
het louter een regenwaterput was (en geen kelder, schuilkelder of dergelijke meer)
werd de put leeggepompt. In eerste instantie bleek er ongeveer 40.000 liter water
in de put aanwezig te zijn, maar binnen een periode van twee dagen was de put
alweer gevuld. Deze bleek in verbinding te staan met de bezinkputten tussen
werkputten 8 en 11, die daarop pardoes waren leeggetrokken (zie §Theorie versus
praktijk). Na de tweede maal leegpompen kon in de put worden afgedaald.
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Figuur 21. Zicht binnenin de regenwaterput.

De toegang gebeurde via het putdeksel, waarbij bleek dat er aan de ingang vrij veel
puin aanwezig was. Verder bleek centraal in de ruimte een betonnen sokkel
aanwezig te zijn, maar het was niet duidelijk wat de functie van deze sokkel was. In
de westelijke hoek waren de resten van twee afvoerbuizen zichtbaar, waarvan één
in verbinding stond met de regenwaterputten onder het voormalige 20e-eeuwse
klooster. Er waren verder geen aanwijzingen dat de regenwaterput een andere
functie had gehad dan de opvang van hemelwater. De put moet zich in de
voormalige tuin “het Pand” bevonden hebben en stond mogelijk in verbinding met
de hemelwaterafvoer van de overdekte pandgang.
Het is opvallend dat in de tuin “het Pand” verschillende cipressen stonden,
waarschijnlijk is de nog bestaande oude cipres net buiten de huidige prospectiefase
1 één van deze bomen.
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1.3.2.6

Werkput 11

Deze werkput werd aangelegd in het verlengde van werkput 8. Ten noorden van
werkput 8 was een aantal open regenwaterputten aanwezig, waar het aanleggen
van een proefsleuf weinig zin had. Verder in noordelijke richting was reeds
proefsleuf 9 aangelegd. Bovendien was in deze zone bij de afbraakwerken een
ouder vloerniveau (spoor 7) aangesneden, waardoor beslist werd om in deze zone
binnen de contouren van de 20e -eeuwse muurresten een kleine werkput aan te
leggen.

SP7

SP8

regenwaterputten

Figuur 22. Werkput 11 en situering ten opzichte van de luchtfoto 1960-1970.
Rechts onder: spoor 7 in het vlak.

In deze werkput bleek inderdaad een vloerniveau aanwezig te zijn, het betrof een
pad in baksteen met baksteenformaten 21x10x5 centimeter, zonder gebruik van
mortel. Dit pad lag licht verheven (voor de afvoer van hemelwater). In noordelijke
richting werd geen associeerbare structuur aangetroffen, in zuidelijke richting was
de verstoring (door de aanwezigheid van 20e-eeuwse structuren) compleet. Het is
niet duidelijk waartoe deze structuur behoort, op basis van de luchtfoto’s en het
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kaartenmateriaal bevindt dit paadje zich steeds in een tuingebied. In een
confrontatie met de Atlas der Buurtwegen bevindt dit paadje zich wel parallel aan
een perceelsgrens, dus mogelijk kan dit paadje geïnterpreteerd worden als een
tuinpad uit de bouwfase van 1822-1914.
Behalve dit paadje werd tevens het slecht bewaarde restant van een bezinkput
(spoor 8) aangesneden, deze rechthoekige structuur was opgetrokken in een
metselwerk gebruik makend van paarsrode bakstenen van formaat 22x10x5
centimeter en een harde, krijtwitte kalkmortel. Dit lag in lijn met sporen 1, 5 en 9 en
deze sluit dus eerder aan bij de bouwfase 1914-1970. In deze zone is op de
luchtfoto’s en het kaartenmateriaal echter enkel een tuin herkenbaar, het is dus niet
geheel duidelijk waaraan deze structuur kan worden verbonden.

1.3.2.7

Afweging verder onderzoek:

Op basis van de bovenstaande data kan worden gesteld dat het meermaals
bouwen en herbouwen van de kloostergebouwen een onweerlegbare impact heeft
gehad op de bewaring van elke voorafgaande bouwfase. De oudste structuren
kunnen worden teruggebracht tot de fase 1822-1914, waarbij de afbraak ervan aan
het begin van de 20e eeuw vrij grondig is gebeurd. De gebouwen die daarna zijn
opgetrokken, zijn op hun beurt grondig afgebroken geweest. Zelfs in de latere
tuinzones zijn de oudere structuren vrij diffuus bewaard en men kan stellen dat
verder archiefonderzoek van plannen en mutatieschetsen meer informatie kan
opleveren dan vlakdekkend archeologisch onderzoek. De sporen en structuren
hebben immers geen contexten opgeleverd die een aanzienlijke kenniswinst over
de bewoners van de gebouwen voorafgaand aan 1914 zouden kunnen opleveren.
In de bekrachtigde archeologienota werd dit als volgt verwoord; er konden volgende
structuren worden verwacht:
-

Muurresten van de 19e -eeuwse gebouwen: klooster, kapel, hospitaal,
boerderij.

-

Muurresten van eventueel oudere gebouwen, zoals de boerderij in het
zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied

-

Afvalkuilen van het hospitaal: er was geen afvalbeheersingspolitiek in de 19e
eeuw zoals men deze vandaag betracht, alle afval werd verbrand of in
afvalkuilen gedeponeerd. Deze afvalkuilen kunnen een uitzonderlijk beeld
opleveren van de verschillende activiteiten of behandelingen die in dit
hospitaal plaatsvonden6.

-

Resten van barakken: er zouden in het noordwestelijke deel van het
onderzoeksgebied patiënten in houten barakken zijn ondergebracht, ook dit
kan uitzonderlijke informatie opleveren over de ziekenzorg in de 19e eeuw

-

Resten van een apotheek of dergelijke voorziening

-

Grafcontexten: hoewel er geen directe aanwijzingen zijn dat de bewoners
ter plaatse begraven zijn, kan de aanwezigheid van een kapel dit mogelijk

6Zie

ook Gheysen at al. 2007, pagina 12.

34

HEMBYSE ARCHEOLOGIE

hebben gemaakt. Men kan bijvoorbeeld denken aan armen zonder
middelen om een uitvaart te bekostigen, of om wezen met hetzelfde gebrek
aan middelen. De mogelijke aanwezigheid van dergelijke contexten mag
niet worden uitgesloten.
-

Stookruimte, nutsvoorzieningen

Het opzet van de prospectie was dus enerzijds het aantreffen van oudere
archeologische sporen, anderzijds van sporen en structuren die een inzicht kunnen
bieden op de levenswijze van de bewoners van het klooster, met name door middel
van afvalkuilen, afvallagen, beerputten, enzovoort, zoals in bovenstaande oplijsting
besproken. Door de bouw en herbouw van het klooster op dezelfde plaats, maar
met een andere voetafdruk, is de verstoringsgraad echter steeds groter geworden.
De inschatting van de graad van deze verstoring kon enkel worden gemaakt door
middel van een prospectie met ingreep in de bodem. Van de mogelijk aanwezige
structuren zoals omschreven in de archeologienota, werden enkel muurresten
aangetroffen.
De afweging voor het al dan niet verder onderzoeken (door middel van een
vlakdekkend onderzoek in een volgende fase, nvdr.) van deze zone moet worden
gemaakt en op basis van verschillende elementen werd deze zone niet voor verder
onderzoek weerhouden:
-

De onderzoekszone is zwaar verstoord door twee maal een afbraak en
herbouw van de kloostergebouwen, de laatste in de periode 1970-1980.
Deze is de meest ingrijpende afbraak geweest.

-

De oudste structuren zijn diffuus en slecht bewaard. Daarom kan men
besluiten dat er geen sporen zijn aangetroffen met een potentieel op
kenniswinst of kennisvermeerdering.



De aard van de sporen geeft geen duidelijke onderzoeksvragen voor een
vlakdekkend onderzoek.



Een vlakdekkend onderzoek van deze zone of structuren in deze zone levert
geen duidelijke archeologische kenniswinst op.
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1.4
1.4.1

Assessment van vondsten en stalen
ConservatieConservatie-assessment van vondsten

Er werden in totaal 3 archeologische objecten ingezameld, het gaat in alle drie de
gevallen om aardewerk (INV nr. 01).
Alle aangetroffen objecten werden handmatig met lauw water gewassen en aan de
lucht gedroogd. Al het materiaal is voldoende goed bewaard en behoefde geen
stabilisatie of conservatie. De objecten zijn droog bewaard en worden droog
bewaard in het tijdelijk depot van Hembyse bvba.
De minigrip-zakken waarin de objecten zich bevinden zijn geperforeerd om een
droge bewaring toe te laten en indien zich nog vocht in de objecten zou bevinden
is vorming van condens (en dus schimmels of mossen) niet mogelijk.
De preliminaire determinatie van de vondsten is uitgevoerd door Bart De Smaele.
1.4.2

ConservatieConservatie-assessment van stalen
stalen

Er werden geen stalen genomen: er werden geen archeologische (of andere)
contexten aangetroffen waarbij een staalname noodzakelijk was voor het
beantwoorden van de onderzoeksvragen.
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2 Tussentijds besluit
2.1

Algemeen

Op basis van de bestaande archeologische data kan gesteld worden dat er voor
het onderzoeksgebied aan de Bonestraat een bepaalde verwachting was naar
zowel sporen van het voormalige klooster, als oudere (Holoceen) archeologische
sporen en structuren, waarbij de nadruk gelegd was op een hogere verwachting
naar sporensites uit de Romeinse periode. Deze verwachting hing grotendeels
samen met de landschappelijke ligging op de hoge ruggen enerzijds en de
aanwezigheid van archeologische sporen en structuren uit de Romeinse periode
ten oosten en noordoosten van het onderzoeksgebied.

In

de

eerste

fase

van

de

prospectie

(prospectiefase

1)

werden

nieuwe

archeologische data gegenereerd, waarbij is gebleken dat prospectiefase 1 zich
bevindt op de overgang van een droge rug in het landschap en een laag gelegen,
vrij drassig gebied. Zowel het hoger gelegen gedeelte als het drassig gebied is in
het verleden reeds door archeologische onderzoeken geprospecteerd, waarbij
heden de overgang tussen de twee zones is vastgesteld.

Wat betreft die oudere grondsporen is de huidige dataset duidelijk: er zijn geen
archeologische sporen en structuren aanwezig die ouder zijn dan de 19e eeuw. Het
noordelijke tuingedeelte van het voormalige klooster is genivelleerd en aan de
noordelijke toegangsweg een deel opgehoogd. In het zuidwestelijke deel van het
voormalige klooster zijn geen oudere grondsporen aanwezig. De volledige zone
wordt ingenomen door een hoge densiteit aan muurwerk dat aan het voormalige
klooster kan worden verbonden en dan voornamelijk aan de 20e-eeuwse fase
(1970-2019) van dit klooster. De oudere structuren zijn te verbinden aan de fase
1914-1970, waarbij voornamelijk delen van de voormalige mannenvleugel met
enige zekerheid konden worden geïdentificeerd. De overige structuren, te
verbinden aan de fase 1822-1914 zijn vrij diffuus en bieden weinig mogelijkheden
tot het opstellen van duidelijke onderzoeksvragen voor een verder onderzoek.

Wat deze gegevens betekenen voor de algemene verwachting en de kans op
archeologische

kenniswinst

binnen

het

huidige

onderzoeksgebied,

wordt

besproken in Deel 10 van deze archeologienota.

2.2

Aandachtspunten voor volgende prospectiefasen

De volgende prospectiefasen vallen inhoudelijk en wat betreft vraagstelling uit
elkaar in drie delen:
1.

Sporen en structuren van het oostelijke deel van het klooster, met name de
vrouwenvleugel en de voormalige boerderij. De vrouwenvleugel bevindt zich
heden onder de parking van het rusthuis, dat volgens de huidige planning in
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december 2019 zal worden afgebroken, waarop de uitvoering van de
archeologische prospectie mogelijk wordt. Aangezien de gebouwen in deze
zone na de afbraak in 1970-1980 niet overbouwd zijn, bestaat de kans dat
de resten van de fasen 1922-1914 en 1914-1970 beter bewaard zijn. Op
basis van de reeds vergaarde data in prospectiefase 1, zal het misschien
mogelijk zijn om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide fasen,
ongehinderd door de verstoring en de “ruis” van de 20e -eeuwse structuren.

38

Figuur 23. Prospectiefase 1 ten opzichte van de geplande prospectiefase(n).

2.

Sporen en structuren in het voormalige tuin- en boerderijgedeelte. Dit
gedeelte van het onderzoeksgebied is grotendeels onbebouwd gebleven en
bevindt zich hoger op de helling. De kans op het aantreffen van oudere
grondsporen wordt daar dus hoger ingeschat. De voorwaarde hiervoor zal
natuurlijk zijn dat de impact van de recente bouw van het rusthuis beperkt
is gebleven.

3.

Sporen en structuren van de 19e -eeuwse hoeve in het zuidoostelijke deel
van het onderzoeksgebied. Deze hoeve staat niet gekarteerd op het
kaartenmateriaal van Ferraris, maar verschijnt vanaf het begin van de 19e
eeuw (primitief kadaster).

Na de uitvoering van de eerste prospectiefase is de algemene verwachting voor de
overige delen van het onderzoeksgebied niet gewijzigd. Hierbij moet de caveat
worden gemaakt dat prospectiefase 1 echter wel vrij zwaar verstoord was en dat
het gedeelte van het onderzoeksgebied ten oosten van het huidige rusthuis een
hogere kans op een betere bewaring van de bodem bevat.
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1 Synthese
1.1

Datering/interpretatie van de dataset

1.1.1

Volledigheid van de dataset:
dataset: bureauonderzoek

Het uitgesteld vooronderzoek kadert in de verleende omgevingsvergunning voor het
verkavelen van gronden. Dit is verwoord in de bekrachtigde archeologienota1. Het
uitgevoerde uitgesteld vooronderzoek dat in het Verslag van Resultaten is verwerkt,
is een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een
bureaustudie.

Het bureauonderzoek zelf kon volledig worden uitgevoerd:
-

het

plangebied kon

worden

afgebakend,

zowel

landschappelijk als

kadastraal
-

reeds verstoorde zones zijn in kaart gebracht

-

de gekende ecologische en aardkundige data zijn geïnventariseerd

-

de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren van het
onderzoeksgebied zijn geïnventariseerd

-

het betreft een archeologienota in het kader van de aanvraag van een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, waarbij de
geplande bodemingrepen in kaart zijn gebracht

-

2

de vervolgstrategie werd opgesteld

Het bureauonderzoek heeft dus, in zijn bestaande vorm, de mogelijkheid geboden
een historisch en archeologisch overzicht van het onderzoeksgebied te schetsen
en om de gepaste maatregelen –enkel indien er aanwijzingen zijn voor bewaarde
archeologische sites- voor het verdere verloop van het archeologische traject uit te
tekenen.
1.1.2

Huidige dataset:
dataset: prospectiefase 1

Men kan zich uiteindelijk afvragen of er middels het raadplegen van de historische
data, de historische kaarten, de luchtfoto’s en de gekende archeologische
gegevens voldoende elementen zijn om de historische en archeologische realiteit
van het huidige onderzoeksgebied te bepalen. De bureaustudie had aangetoond
dat het onderzoeksgebied van de Bonestraat zich op een gunstig gelegen positie
in het landschap bevond wat betreft sporensites uit het Holoceen (dus sporensites
uit bijvoorbeeld de Romeinse periode en de middeleeuwen), maar dat er ook sprake
was van een klooster en hospitaal vanaf 1822. De dataset van het bureauonderzoek
kon

aantonen

dat

er

duidelijke

aanwijzingen

voor

de

aanwezigheid

van

archeologische sites waren, maar op basis van die dataset was het niet mogelijk
om de aan- of afwezigheid definitief uit te sluiten. Om deze onvolledige dataset te

1

De Smaele & Pieters 2018.
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vervolledigen bleek een prospectie met ingreep in de bodem door middel van
proefsleuven methodologisch en economisch de meest haalbare. Omwille van de
gefaseerde uitvoering van de verkaveling en de daarop volgende afbraak van de
bestaande panden, diende de prospectie met ingreep in de bodem tevens
gefaseerd te gebeuren. Het huidige Verslag van Resultaten heeft betrekking op
prospectiefase 1 van dit onderzoek. Dit onderzoek heef de dataset vervolledigd en
een definitieve waardering van prospectiefase 1 van deze archeologische site is
dus mogelijk.
1.1.3

Waardering van de archeologische site

Op basis van de gegevens uit het verslag van resultaten kan worden gesteld dat:
1.

Het onderzoeksgebied bevindt zich op de uitloper van een helling tussen de
Devebeek en de Bonebeek. Dit heeft een duidelijke weerslag op de
bodemgesteldheid van het onderzoeksgebied: in het oostelijke deel van het
onderzoeksgebied werden in de controleboringen bodems aangetroffen die
eerder aansluiten bij de bodems die tijdens de prospectie met ingreep in de
bodem in de Meentakstraat werden vastgesteld en in het noordwestelijk
deel van het onderzoeksgebied werd een bodem vastgesteld die eerder
aansluit bij de nattere meersenbodems van de Gavers.


Dit beeld werd bevestigd tijdens de prospectie met ingreep in de
bodem, waarbij een overgang van droge bodems
bodems naar de nattere
3

bodems
bodems is vastgesteld en afgelijnd.
2.

Op basis van de aardkundige data (controleboringen, geologische kaarten)
blijkt dat er sprake is van een pakket teelaarde van circa 40 centimeter dik
bovenop een verweringshorizont, wat er op wijst dat oude loopvlakken in de
bouwvoor zijn opgenomen. In de zone van het hospitaal is er sprake van een
puinpakket en mogelijk van muurresten in situ.


Ter

hoogte

van

het

voormalige

klooster

werden

inderdaad

puinpakketten, uitbraaksporen en muurresten in situ aangetroffen.
Binnen dit ensemble van structuren is het overgrote deel te verbinden
aan de fasen 19141914-1970 en 19701970-2019.
3.

Op basis van het historisch kaartenmateriaal blijkt enerzijds dat het
onderzoeksgebied tot in het begin van de 19e eeuw een akkerland was. In
het zuidoostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied was een hoeve
gevestigd. In het westen was een kapelletje aanwezig, dat werd bezocht
door zieken en kreupelen om genezing af te smeken.


Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem werd vastgesteld dat
het noordwestelijke tuingedeelte van het klooster recent is genivelleerd
en over het algemeen vrij zwaar is verstoord.

4.

Op basis van het historisch kaartenmateriaal blijkt anderzijds dat er vanaf
de eerste helft van de 19e eeuw een klooster, een hospitaal en een boerderij
aanwezig waren. De keuze van de locatie heeft vermoedelijk te maken met
de aanwezigheid van de kapel met vermeende genezende krachten.
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Tijdens de prospectie met ingreep in de bodem zijn sporen en structuren
aangetroffen die kunnen worden verbonden aan drie verschillende
bouwfasen van het klooster.

5.

Het complex is verschillende keren aangepast en uitgebouwd en besloeg in
het midden van de 20e eeuw bijna het gehele zuidwestelijke deel van het
onderzoeksgebied. Ook hiervan kunnen muurresten en structuren worden
teruggevonden.


Het gros van de structuren in deze zone is afkomstig van de 20e-eeuwse
gebouwen, dit is bevestigd in de proefsleuven.

De waardering van de huidige dataset
dataset doet besluiten dat er binnen het
onderzoeksgebied geen sporen en structuren aanwezig zijn waarin een aanzienlijk
archeologisch kennispotentieel aanwezig is.

1.2

Antwoord op de onderzoeksvragen

Voorafgaand aan het onderzoek is een aantal onderzoeksvragen gesteld, die
onderliggend kader vormen voor de opzet van het onderzoek.
Bureauonderzoek:
-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande landschappelijke en geologische
bronnen aangaande de bewaringstoestand van eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed?
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De geologische gegevens en de gegevens uit de controleboringen geven
aan dat er kans is op de bewaring van sporensites. Er zijn geen afdekkende
pakketten

aanwezig,

zodat

steentijdartefactsites

niet

bewaard

zijn

(integendeel, de bodemopbouw is beschadigd, cf. supra).
-

Welke aanwijzingen bieden de bestaande historische en archeologische
bronnen over het aanwezige archeologisch erfgoed?
De archeologische bronnen geven aan dat het projectgebied een reële
verwachting voor archeologische sporen uit alle periodes herbergt. De
archeologische verwachting naar steentijdartefactsites is echter zeer laag,
aangezien de controleboringen hebben aangetoond dat de bodemopbouw
ongunstig is voor de bewaring van steentijdartefactsites. Er is een
verwachting

naar

sporen

uit

de

inheems-Romeinse

periode,

de

middeleeuwen en de 19e-20e eeuw (hospitaalsite).
-

Wat is de impact van de geplande werken op het eventueel aanwezige
archeologisch erfgoed?
Het betreft een verkavelingsvergunning, waarbij wordt uitgegaan van een
integrale verstoring van het bodemarchief. De voorlopige indeling van de
verkaveling geeft aan dat de geplande werken in ieder geval nefast zouden
zijn voor de bewaring van archeologische sporen en structuren.

-

Is vervolgonderzoek noodzakelijk? Zo ja, welke is de te volgen strategie?
Een prospectie met ingreep in de bodem is noodzakelijk. Zie onderdeel 3:
Programma van Maatregelen.
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Proefsleuvenonderzoek:
-

Zijn er binnen de contouren van het onderzoeksgebied sporen terug te
vinden met archeologisch en/of cultuurhistorisch relevante waarde?
Binnen de contouren van prospectiefase 1 zijn archeologische sporen en
structuren aanwezig, maar deze hebben nog weinig archeologische en
cultuurhistorische waarde.

-

Wat is de aard, bewaringstoestand en kennispotentieel van deze sporen?
De sporen en structuren zijn over het algemeen vrij pover bewaard. De
meest recente aanpassingen van het gebied hebben de oudere sporen en
structuren erg beschadigd.

-

Wat is de densiteit en hun verspreiding?
De

sporen

en

structuren

komen

voor

in

het

zuidelijke

deel

van

prospectiefase 1. Daar clustert de bebouwing zich gedurende de periode
1822-2019. In het noordelijke deel van prospectiefase 1 werden enkel
recente uitbraaksporen en vergravingen aangetroffen.
-

Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De sporen en structuren behoren tot drie aflijnbare fasen: een eerste fase
tussen 1822 en 1914 is zeer diffuus en slecht bewaard, een tweede fase
tussen 1914 en 1970 is tevens vrij slecht bewaard en een derde fase tussen
1970 en 2019, waarvan het grootste deel van de voetafdruk van de
gebouwen uit deze fase bewaard is.

-

Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
De sporen en structuren maken zonder uitzondering deel uit van het
voormalige klooster.

-

Wat is de impact van de geplande verkaveling op deze sporen?
De geplande verkaveling houdt een integrale verstoring in. Na de
verkaveling en de geplande werken (bouwrijp maken van het terrein) wordt
een woonproject gerealiseerd, de verstoring van de bodem hierbij wordt ook
ingeschat als totaal.

-

Wat is de relatie tussen de archeologische sporen en het landschap en de
bodem ?
Er is geen aanwijsbare relatie tussen de archeologische sporen en
structuren en het landschap. Er is mogelijk wel een verband tussen de
positionering van de gebouwen en de bodem: de meest natte en
laaggelegen delen van het gebied zijn in de eerste fase van het klooster niet
bebouwd. Dit bleek reeds uit het bureauonderzoek, maar is in de prospectie
met ingreep in de bodem bevestigd. Verder lijken de gebouwen zich te
richten op de Bonestraat, deze laatste heeft mogelijk wel een verband met
het landschap (de uitloper van de droge zandrug), maar dit is hypothetisch
en blijkt niet uit de huidige onderzoeksdata.

-

Zijn er resten van het hospitaalcomplex aanwezig en wat is hun
bewaringstoestand ?

5
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Zie bovenstaande antwoorden. De resten van het klooster en bijbehorende
“hospice” zijn aanwezig, maar zeer slecht bewaard. De oorzaak hiervoor ligt
bij de bouw van de jongste fase van het klooster.
-

Wat is het kennisvermeerderingspotentieel van deze resten ?
De

aangetroffen

resten

bevatten

zeer

weinig

kennisvermeerderingspotentieel.
-

Welke strategie dient verder gevolgd te worden ter bescherming van het
archeologisch patrimonium ter hoogte van het onderzoeksgebied ?
Binnen prospectiefase 1 dienen geen verdere maatregelen te worden
genomen voor de bescherming van het archeologisch patrimonium.

-

Welke methodologische lessen kunnen uit het onderzoek worden getrokken
en hoe is dit van toepassing op toekomstig onderzoek in de regio ?
Het gebruik van baksteenformaten als relatieve dateringstechniek moet met
grote voorzichtigheid worden aangewend. Het toetsen van aangetroffen
muurresten ten opzichte van gedetailleerde grondplannen en luchtfoto’s
biedt een meerwaarde, wanneer deze echter publiek beschikbaar zijn.
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2 Vervolgtraject
2.1

Impact van de geplande werken

Op basis van de inzichten, verworven in de geplande werken binnen het
onderzoeksgebied, kan worden gesteld dat de impact van de geplande werken
bestaat uit het verkavelen van het terrein.

De geplande werkzaamheden binnen het onderzoeksgebied omvatten reeds:
-

Het afbreken van bestaande gebouwen

-

Het verwijderen van bovengrondse structuren

-

Het nivelleren en bouwrijp maken van het terrein

Gelet op deze geplande integrale verstoring van het eventueel aanwezige
archeologische erfgoed, maar de afwezigheid van een archeologische site, dienen
geen maatregelen genomen te worden teneinde deze archeologische waarden
vast te stellen, te registreren en waarderen, en te behoeden van vernietiging.

2.2

Afweging van de te nemen maatregelen

Het volledige archeologietraject wordt bepaald als een traject van verschillende
onderzoeksmethodes, waarbij dient te worden afgewogen of deze individuele
methodes mogelijk, nuttig, schadelijk en/of noodzakelijk zijn. In deze fase van het
onderzoekstraject is een bureauonderzoek uitgevoerd en de onderstaande tabel
geeft

weer

welke

onderzoeksmethodes

in

het

volledige

archeologietraject

MOGELIJK, NUTTIG, SCHADELIJK en NOODZAKELIJK zijn.

Soort onderzoek

Mogelijk

Nuttig

Schadelijk

Noodzakelijk

Bureauonderzoek

JA

JA

NEE

JA

Evaluatie
Is reeds uitgevoerd.
Kan zinvolle informatie opleveren
over de aangetroffen sporen en

Archiefonderzoek

JA

JA

NEE

NEE

structuren. Dit kan zinvol zijn in
het geval dat er goed bewaarde
structuren worden aangetroffen.
Hoge kostprijs. Het aantreffen

Geofysisch
onderzoek

van sporensites is mogelijk maar
JA

NEE

NEE

NEE

niet aangetoond, uiteindelijk
dienen de surveydata alsnog met
veldwerk te worden geverifieerd.
Kan aanwijzingen bieden voor de

Veldkartering

NEE

NEE

NEE

NEE

aanwezigheid van een
archeologische site, maar biedt
hierover geen uitsluitsel.
Niet noodzakelijk, de bestaande

Landschappelijke
boringen

NEE

NEE

NEE

NEE

aardkundige data bieden
voldoende aanwijzingen om te
stellen dat er sprake is van een
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Soort onderzoek

Mogelijk

Nuttig

Schadelijk

Noodzakelijk

Evaluatie
éénduidige stratigrafie waardoor
de kans op het aantreffen van
steentijdartefactsites extreem
klein is.

Verkennende en
waarnemende

Er zijn aardkundige indicatoren
dat de kans op het aantreffen

NEE

NEE

NEE

NEE

Proefsleuven

NEE

JA

NEE

JA

Is uitgevoerd ,zie deel 9.

Andere

NEE

NEE

NEE

NEE

Nvt.

archeologische
archeologische
boringen

van steentijdartefactsites
extreem klein is.

Op basis van deze evaluatie en de reeds uitgevoerde onderzoeken, kan gesteld
worden dat verder onderzoek op de site niet noodzakelijk is.

2.3

Bepaling van de te nemen maatregelen

Binnen het onderzoeksgebied zal het bodemarchief door de geplande werken
verstoord worden, waardoor strikt gezien een behoud van het mogelijk aanwezige
archeologisch erfgoed in situ niet mogelijk is.
Gezien het feit echter dat de ingezamelde data aangetoond hebben dat het
onderzoeksgebied geen potentieel tot archeologische kenniswinst bevat, worden
verdere maatregelen niet noodzakelijk geacht. De werken hebben geen impact op
het archeologisch kennispotentieel.
In deze optiek is het gedetailleerd uittekenen van het vervolgtraject niet noodzakelijk
en het omschrijven van gedetailleerde maatregelen is niet noodzakelijk.

2.4

Randvoorwaarden

Op basis van de beschikbare data kan worden gesteld dat de kans op het
aantreffen van archeologische resten die een potentieel op kenniswinst herbergen,
zo goed als nihil is. Er wordt geen verder onderzoek geadviseerd en het opnemen
van randvoorwaarden bij de omgevingsvergunning is niet noodzakelijk.

Na het bekomen van de
de omgevingsvergunning voor de geplande bouwwerken is
de melding van archeologische toevalsvondsten wettelijk verplicht (artikel 5.1.4 van
het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013).
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4 Lijst van figuren, gebruikt in deel 10
Geen gegevens voor lijst met afbeeldingen gevonden.
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