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Hoofdstuk 1

Bureauonderzoek

1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens
Projectcode:

2019L111

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning
(stedenbouwkundige handelingen). Het projectgebied
bedraagt ca. 650 m2. Daarmee valt de aanvraag binnen de
aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen (binnen een vastgestelde archeologische zone) 300
m2 of meer bedraagt (Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli
2013, het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de
Code van Goede Praktijk).

Erkend archeoloog:

Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148
Studiebureau Archeologie bvba
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Mechelen, ’t Plein 1 (fig. 1.1 en 1.2)

Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 157 763, y = 190 407
punt 2: x = 157 798, y = 190 445
Mechelen, Afd. 1, Sectie D, perceel 551K3

1

Relevante termen:1

Bureauonderzoek, stadskern, bouwkundig erfgoed, gasthuis,
middeleeuwen, begravingen

Bebouwde zones:

Het volledige projectgebied is bebouwd.

https://thesaurus.onroerenderfgoed.be
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©Databank
Ondergrond Vlaanderen).

Fig. 1.2: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s.2

2

https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie
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Fig. 1.3: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied (©CADGIS).
1.1.2 Archeologische voorkennis
Niet van toepassing.
1.1.3 Onderzoeksopdracht
Het archeologisch vooronderzoek beoogt vast te stellen of er een archeologische site aanwezig is op
een terrein, wat de karakteristieken en de bewaringstoestand van deze site zijn, wat haar relatie is met
het landschap, welke waarde ze heeft, en hoe ermee moet omgegaan worden in het kader van
bodemingrepen.
De Code Goede Praktijk draagt een aantal mogelijke fasen aan, opgedeeld in prospectie zonder ingreep
in de bodem (bureaustudie, landschappelijk bodemonderzoek, geofysisch onderzoek, veldkartering)
en prospectie met ingreep in de bodem (verkennend archeologisch booronderzoek, waarderend
archeologisch booronderzoek, proefsleuven en proefputten, proefputten in functie van steentijd
artefactensites). Na voltooiing van elke fase in het vooronderzoek wordt afgewogen of verder
vooronderzoek noodzakelijk is en wat de aard van dat vooronderzoek is. Na iedere fase in het
vooronderzoek volgt verder vooronderzoek, zonder ingreep in de bodem of met ingreep in de bodem,
indien op basis van de reeds uitgevoerde fase(s) van het vooronderzoek onvoldoende informatie
gegenereerd is om:
- de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende te staven.
- een gemotiveerde uitspraak te doen over het al dan niet moeten nemen van maatregelen.
- een plan van aanpak voor een archeologische opgraving op te maken.
- een plan van aanpak voor een behoud in situ op te maken.
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De keuze van de methode voor verder vooronderzoek wordt gebaseerd op de volgende vier criteria,
aangezien het doel van een archeologisch vooronderzoek immers is om met een minimum aan
destructie van het archeologisch erfgoed bovenstaande informatie te kunnen leveren:
- Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief deze methode toe te passen op dit terrein?
- Is het noodzakelijk deze methode toe te passen op dit terrein (kosten-batenanalyse)?
Vraagstelling:
- Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd
worden?
- Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
- Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
- Moeten er bijkomende maatregelen genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
- Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
- Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
Randvoorwaarden:
Niet van toepassing.
1.1.4 Beschrijving geplande werken3
Huidige situatie
Het projectgebied wordt momenteel volledig ingenomen door het gebouwencomplex Diependael. Het
gebouw is een overblijfsel van de achterbouw van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis dat vanaf het einde
van de 12e eeuw op deze locatie opgericht werd. Het oude gasthuis voldeed in de 19e eeuw niet langer
aan de normen, waarna het hospitaal in 1857 verhuisd werd naar de Keizersstraat. Het oude complex
langs de Dijle werd verkocht en grotendeels gesloopt, met uitzondering van het huidige gebouw
Diependael (zie historisch overzicht). Een deel van het gebouw is onderkelderd (cfr. holle ruimte op
plan). Het gaat zowel om kruipkelders als volwaardig uitgegraven overwelfde kelderverdiepingen,
maar de juiste dieptes hiervan zijn niet gekend. Momenteel zijn deze volgestort en niet toegankelijk,
dus dit kan momenteel niet juist nagegaan worden. Op basis van fotomateriaal van enkele kelders lijkt
het om een diepte van minstens 1.20 tot 1.50 m te gaan (6 tredes van allicht 20 /25 cm). Doorgaan kan
men in overwelfde kelders in het midden rechtstaan, dus geschat wordt dat de volledige diepte toch
ca. 1.80 m bedraagt. De kelders staan niet weergegeven op de snedes van de bestaande toestand. Het
waterpeil van de aanpalende Dijle ligt alleszins hoger dan de kelders.

3

Alle informatie met betrekking tot de geplande werkzaamheden werd aangeleverd door de initiatiefnemer.
Alle tot nu toe beschikbare informatie wordt vermeld in de archeologienota.
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Fig. 1.5: Detail uit een luchtfoto van 2019 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.6: Grondplan kelderverdieping Diependael (holle ruimte = zones met kelder).
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Fig. 1.9: Overzicht kelders.
Geplande werken
De geplande werken voorzien in de bouw van een nieuw appartementencomplex van drie
verdiepingen hoog langs de Dijle. De bestaande bebouwing zal hiervoor afgebroken worden, maar een
deel van de gevels zal bewaard blijven in het nieuwe ontwerp.4 Om voldoende parkeerruimte te
voorzien, zal er een put worden uitgegraven in 1 of 2 niveaus voor de aanleg van een ondergrondse
parkeergarage. Er komt geen afhellende inrit, maar de garage zal te bereiken zijn door middel van een
autolift. De tweede ondergrondse verdieping zal tot op net iets meer dan 6,5 m onder het maaiveld
worden uitgegraven.

4

Hoe dit concreet gerealiseerd zal worden, dient nog in overleg met de betrokken stadsdiensten bepaald te
worden.
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Fig. 1.10: Grondplan ondergrondse parking (niveau -1) nieuwe ontwikkeling.
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Fig. 1.11: Grondplan ondergrondse parking (niveau -2) nieuwe ontwikkeling.
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Fig. 1.12: Grondplan gelijkvloers nieuwe ontwikkeling.
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Fig. 1.13: Detail buffer gevel.
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Fig. 1.14: Snede nieuwe ontwikkeling.

17

Archeologienota: Site Diependael aan ‘t Plein te Mechelen
1.1.5 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens (o.a. digitale hoogtemodellen) van het
onderzoeksgebied verzameld op basis van online ter beschikking gestelde data.5 Verder werden de
topografische kaart van België, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische kaart, de
bodemkaart, het kadasterplan en luchtfoto’s geraadpleegd. Een geomorfologische kaart werd niet
geraadpleegd, vermits deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. Al deze plannen – online
beschikbaar via Geopunt Vlaanderen en het Nationaal Geografisch Instituut van België – werden
verder bewerkt tot publicatieplannen met behulp van de software QGIS.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een status quaestionis
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties en de
digitale Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed van Onroerend Erfgoed.6
Het historisch kaartmateriaal (Ferraris, Atlas der Buurtwegen, Popp en Vandermaelen) is
gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed. Aan de hand
van het historisch kaartmateriaal, in combinatie met luchtfotografie, is nagegaan hoe het grondgebruik
gedurende de laatste eeuwen op en rond het projectgebied evolueerde. Deze informatie kan een
impact hebben op de kwaliteit van het eventueel aanwezige bodemarchief en de bewaring ervan.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal
geen grondgebruik naar voor komt dat dit noodzakelijk maakt. Een grondige studie van de beschikbare
archivalische bronnen kan wel bijkomende informatie aandragen voor de middeleeuwse geschiedenis
van het onderzoeksgebied, maar een dergelijk onderzoek is van een dusdanige omvang dat dit niet
past binnen een archeologienota.
Om een overzicht van de archeologie in de omgeving te creëren, is gebruik gemaakt van de gegevens
uit de Centraal Archeologische Inventaris, beschikbare archeologienota’s en publicaties.

5
6

www.dov.vlaanderen.be; www.geopunt.be
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied
Deze paragraaf overloopt kort de landschappelijke context van het projectgebied, met aandacht voor
de aardkundige en hydrografische situering, de fysisch-geografische context en bodemtypologie.
Het projectgebied is gelegen in het historisch centrum van de stad Mechelen aan de oever van de Dijle.
Op het grondgebied van de stad vindt de overgang van de Antwerpse Kempen naar de zandstreek
plaats en het is in deze laatste dat het projectgebied zich bevindt.
Het reliëf in de omgeving wordt sterk bepaald door de loop van de Dijle (stroomgebied van de Schelde).
Deze rivier splitst zich ten oosten van Mechelen in twee, waarvan de zuidelijke arm dwars door het
centrum van de stad stroomt. Het stadsdeel op de noordelijke oever is duidelijk lager gelegen dan op
de zuidelijke. Het is dan ook op deze hoger gelegen gronden dat de eerste bewoning zou ontstaan (zie
historisch overzicht). Hoewel het projectgebied zich op de hoger gelegen oever bevindt, schommelen
de hoogtewaarden maar tussen 5,8 en 7,4 m TAW. Het terrein helt bovendien sterk af richting het
noorden, waar de Dijle vlak langs het projectgebied loopt.

Fig. 1.15: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.16: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van de twee terreinprofielen.

Fig. 1.1: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van noordwest naar zuidoost (paars) en van
zuidwest naar noordoost (oranje).
Hieronder volgt een opsomming van de voor het projectgebied beschikbare gegevens, gebaseerd op
www.geopunt.be en www.dov.vlaanderen.be.
De geologische ondergrond is gevormd door de Formatie van Zelzate en het Lid van Ruisbroek
(codering ZzRu). Het Lid van Ruisbroek is het jongste lid van de Formatie van Zelzate en werd gevormd
tijdens het vroeg-eoceen (54,8 – 49 Ma). Deze formatie behoort tot de Zenne-groep en is bijna in heel
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centraal België te vinden. De tertiair geologische kaart omschrijft het Lid van Ruisbroek als bestaande
uit licht groengrijs tot grijsbruin zand, dat sterk fossielhoudend is.
Op de quartair geologische kaart valt het projectgebied samen met code 3a. De basisopbouw van de
bodem bestaat uit eolische afzettingen van het weichseliaan of mogelijk uit het vroeg-holoceen. In de
noordelijke en centrale delen van Vlaanderen resulteerde dit in zand- tot zandleemdeposities, terwijl
in zuidelijk Vlaanderen silt (loess) werd afgezet. Er kunnen eveneens hellingsafzettingen uit het
quartair voorkomen. Bijkomend zijn er nog fluviatiele afzettingen uit het weichseliaan en het holoceen
aanwezig.
Op de bodemkaart is de omgeving van het projectgebied volledig opgenomen in een OB-zone. Dit zijn
bebouwde en bijgevolg niet gekarteerde zones. Aangezien er toch een eerder complexe opbouw wordt
verwacht, werd op het projectgebied een virtuele boring geplaatst via de bodemverkenner (©DOV),
die werd vergeleken met de gegevens van de quartair profieltypenkaart. Tot een diepte van ca. 4,5 m
worden fluviatiele afzettingen verwacht, met een textuur die varieert van zand tot klei. Deze diepte is
echter wel enkel bij benadering, aangezien concrete gegevens over het projectgebied ontbreken.
Hieronder worden eolische zanderige afzettingen verwacht, die mogelijks afgedekt worden door veen.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.19: Uittreksel uit de quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.20: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.
1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Algemeen7
Over het ontstaan en de ontwikkeling van Mechelen heerst nog veel onduidelijkheid. Archeologisch
onderzoek aan de Nekkerspoel - een gehucht ten noordoosten van de stadskern - onthulde vroege
bewoningsporen uit de Romeinse en Frankische periode. Hier werden resten van woningen, een 8,4
meter lange prauw, talrijke dierenbeenderen en La Tène-aardewerk (500 v. Chr.- 100 n. Chr.)
aangetroffen. Ook aan de Steenweg en de IJzerenlaan werden resten van soortgelijke structuren
waargenomen. Voorst getuigen verspreide toevalsvondsten van het Romeins en Frankische verleden
van Mechelen. De Merovingische periode is daarentegen eerder schaars gedocumenteerd en over de
Frankische en Karolingische vondsten heerst nog grote onduidelijkheid.
Mechelen wordt van oost naar west doorkruist door de Dijle, die de binnenstad in twee aparte delen
splitst. Deze zouden eertijds onafhankelijk van elkaar zijn geëvolueerd. De oudste nederzetting zou
aanvankelijk op de linker-Dijle oever zijn ontwikkeld, op de kruising van twee wegen (die aan de basis
liggen van het Mechelse stratennet): de oost-westas van de Schelde naar Leuven en aan de
noordzuidbaan van Utrecht naar Bavai. Hier zou zich (volgens sommige historici) vermoedelijk een
Romeins cirkelvormig “castrum” hebben gesitueerd. Er werden echter nog geen tastbare
archeologisch bewijzen gevonden die deze stelling onderbouwen. Ter hoogte van deze locatie kon
echter in een latere periode een portus (9e eeuw) van 12 à 15 ha, met een vrije bevolkingskern en een
eigen bedehuis, worden gesitueerd. Deze nederzetting met handelskarakter was omzoomd door een
houten palissade en wallen die vertrekkend vanuit de Dijle via het ’t Pleint, de Gebroeders
7

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/16245; Monumenten & Landschappen 1984.
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Verhaegenstraat, de Milsenstraat, de Ganzendries, de De Langhestraat en het Hertshoornstraat terug
naar de Dijle liepen. Het huidige stratenpatroon weerspiegelt het typisch Romeins blokvormig patroon
met de Korenmarkt als centrum, en kleine “brandstraatjes” naar de Dijle.
Het ontstaan van de tweede stadskern wordt ook wel gelinkt aan de Romboutlegende: Sint-Rombouts
zou omstreeks 750 naar Mechelen gekomen zijn om de plaatselijke bevolking te bekeren. Hij stichtte
een abdij op de “Holm”, ten noorden van de stad (buiten de voormalige Sint-Katelijnepoort) waar nu
het huidige gehucht Galgenberg ligt. Na zijn marteldood in 775 zou Rombout begraven zijn in een kapel
gewijd aan Sint-Steven, behorende tot de abdij. Door de inval van de Noormannen in 837 raakte het
centrale bestuur in verval en werd de abdij vernield. Het verdrag van Meerssen (870) voegde de plaats
als abdijdomein bij Lotharingen toe. Hier werd de naam “Mechelen” voor het eerst vermeld.
Vermoedelijk was in dezelfde periode (tweede helft 9e eeuw – begin 10e eeuw), onafhankelijk van de
Sint-Romboutsabdij, de rechteroever van de Dijle bevolkt . Na de invallen gingen diverse
bevolkingsgroepen samenwonen. Deze samensmelting van twee onafhankelijk ontstane woonkernen
weerspiegelt zich in het zeer grillig en onregelmatig stratenpatroon. Pas in 913 werd de
SintRomboutsabdij heropgebouwd.
In de 10e eeuw kreeg de prins-bisschop van Luik het domein Mechelen in leen. Door het verwerven
van heerlijke rechten ontstond de "heerlijkheid Mechelen", die samen met de dorpen Muizen,
Hombeek, Heffen, Hever en Leest zou uitgroeien tot het district Mechelen (Luiks bezit) binnen het Land
van Mechelen (hertogelijk bezit). De heerlijkheid ontstond uit het samenvloeien van de gronden van
de Sint-Rumoldus abdij en de vrije nederzetting op de linker Dijle-oever. Een geduchte tegenstander
van de Luikse heren was de familie Berthouts. Deze leenmannen van de hertogen van Brabant
verwierven in het begin van de 13e eeuw de voogdij over de Mechelse bezittingen van de Luikse
grondheer. Waar precies de lijn lag tussen het rechtsgebied van beide partijen is niet zo duidelijk:
waarschijnlijk had de Luikse bisschop meer te zeggen in het stadscentrum, terwijl de gebieden van de
Berthouts meer in de buitenwijken en dorpen rondom Mechelen lagen. Na een kortstondige
overheersing door de hertog van Brabant kwam Mechelen in 1356 in het bezit van Lodewijk van Male,
graaf van Vlaanderen.
Het economische belang van de heerlijkheid Mechelen was in de 11e en 12e eeuw aanzienlijk gestegen.
De economische bloei (bijvoorbeeld door de internationale lakennijverheid) resulteerde in een sterke
bevolkingsgroei. Er ontstonden nieuwe parochiewijken en in de 13e eeuw kreeg Mechelen zijn
definitieve stadsomwalling met gracht. Verschillende belangrijke wegen verbonden de stadskern met
het platteland via de twaalf versterkte stadspoorten. Na een reeks machtsconflicten, verpandingen en
voogdijen verwierf Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen, de heerlijkheid in volle eigendom door
het huwelijk met Margareta, erfdochter van Brabant. De oude voorrechten met inbegrip van de stapels
van zout, haver en vis en de vrije handel doorheen Vlaanderen werden bevestigd. De weg naar verdere
ontwikkeling lag open. Mechelen kreeg vrije vaart op de Schelde en vrij verkeer in Vlaanderen en
Brabant, wat resulteerde in een opbloeiende nijverheid: scheepsbouw, goudsmederij, huidenvetterij
en lakenhandel waren nog steeds de belangrijke activiteiten.
De gunstige economische situatie zorgde voor de oprichting van verschillende belangrijke nieuwe
gebouwen. Aan de Grote Markt werd een nieuwe Lakenhal gebouwd (1311-1326), aan het
Schepenhuis werd een vleugel toegevoegd (1374) en de zogenaamde “Beyaert” werd in 1383
aangekocht om in 1474 te worden ingericht als stadhuis. De Hoogbrug en de Fonteinbrug dateren ook
uit deze periode. In de nieuwe parochiewijken werden kerken gebouwd, soms op de plaats van een
kapel. Van de godsdienstige bloei getuigen ook de talrijke kloosteroorden die zich kwamen vestigen in
Mechelen.
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In 1383 huwde Margareta van Male Filips de Stoute, waarna Mechelen in het hertogdom Bourgondië
werd opgenomen. In 1473 stichtte Karel de Stoute naast de “Rekenkamer”, ook het “Parlement” of
“Opperste Gerechtshof”, waardoor Mechelen omwille van zijn centrale ligging de hoofdstad der
Nederlanden werd. Zijn weduwe, Margareta van York, maakte van de stad bovendien haar
voornaamste residentie. Dit had een grote weerslag op de industrie in de stad: vooral de luxenijverheid
zou grote opgang maken, terwijl de verzwakte lakennijverheid en de bestaande ambachten zich
vastklampten aan verscherpte reglementeringen. Toen Margareta van Oostenrijk in 1507 landvoogdes
der Nederlanden werd en zich hier eveneens vestigde, werd Mechelen ook de politieke hoofdstad. De
stad bereikte een hoogtepunt, niettegenstaande de grote economische bloeiperiode voorbij was. Door
het mecenaat van Margareta van Oostenrijk werkte het hof als culturele magneet, waardoor
belangrijke kunstenaars werden aangetrokken. Het hof met zijn uitgelezen hofhouding - waaronder
eminente geleerden en kunstenaars - werd het centrum van waaruit de nieuwe humanistische
gedachten en renaissancevormen uitstraalden. Opnieuw ontstond er een intense bouwbedrijvigheid.
Na de dood van de landvoogdes vestigde haar opvolgster, Maria van Hongarije, zich in Brussel. De
voordelen verbonden met de aanwezigheid van het hof verdwenen hierdoor volledig. In 1546 zorgde
een blikseminslag op het buskruitmagazijn in de Zandpoort voor een zware ontploffing waarbij een
groot deel van de stad werd vernield. In de tweede helft van de 16e eeuw werd Mechelen verheven
tot religieus centrum als zetel van een aartsbisdom. Godsdiensttwisten zorgden echter ook voor chaos.
Het bestuur van de aartshertogen Albrecht en Isabella zorgde voor een tijdelijk economisch en kerkelijk
herstel. Het Groot Begijnhof kreeg toestemming om zich binnen de stadsmuren te vestigen en
verschillende kerken en andere gebouwen - die vernield waren tijdens de Beeldenstorm - werden
heropgebouwd. Verschillende kloosterorden verhuisden om veiligheidsredenen naar de binnenstad.
De omwalling werd gebastioneerd en aangepast aan de nieuwe manier van oorlogsvoering. De 18e
eeuw betekende aanvankelijk een achteruitgang door de nasleep van de oorlogen tegen Lodewijk XIV,
maar onder het Oostenrijkse regime (1713-1792) ontstond opnieuw een periode van relatieve rust en
welvaart. Door de aanleg van nieuwe wegen werd de handel en de nijverheid aangewakkerd. Onder
het bestuur van Jozef II (1780-1790) verloor Mechelen haar stapel- en tolrechten en in het kader van
de hervormingspolitiek begon de geleidelijke ontmanteling van de stad. De voorpoorten van de
stadsomwalling werden gesloopt. Toen de Fransen op het einde van de 18e eeuw de Zuidelijke
Nederlanden annexeerden, betekende dit een grondige wijziging voor de maatschappij en haar
instellingen. Verschillende orden, ambachten en gilden werden ontbonden. Hun goederen werden
geconfisqueerd en gebouwen kregen vaak een andere functie. Verschillende kerken en kloosters, zoals
het Predikherenklooster, werden gebruikt als kazerne of opslagplaats. In de loop van de 19e eeuw
werden verschillende van deze complexen afgebroken om ruimte te maken voor nieuwe openbare
gebouwen en huizen. Aan het begin van de 19e eeuw woonde nog ca. 90% van de inwoners van
Mechelen binnen de stadsmuren.
Het landelijke Mechelen bestond uit kleine kernen van landbouwerswoningen. Onder Napoleon werd
de volledige omwalling afgebroken. De lege ruimte werd eerst volgebouwd met zogenaamde
kommiezenhuisjes, maar als snel maakten deze plaats voor een groene gordel, de vesten, als brede
promenades met residentiële bewoning. Na de omwenteling van 1830 en de daarop volgende crisis
verloor de stad al zijn middeleeuwse kenmerken en begon de industrialisatie. Toen Mechelen in 1834
gekozen werd als vertrekpunt voor verschillende spoorlijnen betekende dit een keerpunt. In 18361837 kreeg het zijn eerste station en werd de stad aangewezen als de locatie voor al het herstel en
onderhoud aan de locomotieven en wagons. De bouw van dit zogenaamde “Arsenaal” lokte talrijke
arbeiders uit de omliggende regio aan. Een aantal aanverwante fabrieken vestigden zich eveneens in
de stad en zo ontstond de Mechelse metaalnijverheid. De middeleeuwse stad werd tijdens de 19e eeuw
systematisch volgebouwd met woonhuizen en arbeiderswoningen. Gronden van vroegere kloosters
werden verkaveld en volgebouwd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog liep Mechelen zware
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beschadigingen op, onder meer aan de Sint- Romboutskerk. De behoefte aan noodwoningen in deze
periode versterkte de gedachte om sociale woon- en villawijken te bouwen. Zo ontstonden na 1920 de
eerste villawijken en sociale woonwijken in de vorm van een vereenvoudigd tuinwijkpatroon rond de
binnenstad, die na de Tweede Wereldoorlog tot verdere ontwikkeling kwamen. Na de vernielingen van
de Tweede Wereldoorlog vond na 1945 weer een belangrijke heropbouw plaats.
’t Plein en Diependael8
De straatnaam ’t Plein is afgeleid van een pleintje dat zich tot in de 18e eeuw ter hoogte van het huidige
projectgebied bevond (zie historische kaarten). Een document van 11 januari 1322 spreekt al over het
‘erve dat de Diependale heit’ dat gelegen was langs het straatje naar de Dijle in de Onze-LieveVrouwestraat.9 Later zou deze benaming gebruikt worden om te verwijzen naar het ganse huizenblok
ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouw gasthuis, zoals blijkt uit een akte uit 1662.10 ’t Plein was niet
enkel in gebruik als woonzone, maar ook als begraafplaats. De ‘Historische Samenspraeke’ van
Kanunnik de Azevedo uit 1777 vermeldt dat pestlijders die in het gasthuis kwamen te overlijden
werden begraven op dit plein:
Hier is [d.i. het uiteinde der Zoutwerf] aen de riviere wederom eenen watertrap ende daer beneffens eene
ongekassijde Pleyne, eertijds gediend hebbende tot begraefplaetse voor de geinfecteerde van de peste in
het Gasthuys overleden, waer achter staen vier huyskens aen het gasthuys toebehoorende; voorders is de
achterpoorte ende bouw van ’t selve Gasthuys.11

Of het hier effectief om de pest gaat dan wel om slachtoffers van andere epidemische ziekten is op
basis van deze gegevens moeilijk na te gaan. De laatste grote pestepidemieën dateren uit de 17e eeuw,
al bleef deze ziekte wel sluimerend aanwezig tijdens de daaropvolgende eeuwen. De tekst spreekt
echter over ‘eertijds’, zonder specifiek te vermelden over welke periode het gaat. Mogelijk waren de
overledenen dus al lang voor de Azevedo zijn boek opstelde overleden.
Volgens een beschrijving uit 1806 was het plein tot in de 19e eeuw bedekt met gras (zie fig. 1.21). In
1806 werd het door het stadsbestuur afgestaan aan het bestuur der Godshuizen, waarna in 1820 werd
begonnen met de bouw van het huidige gebouw Diependael. Deze evolutie is goed te volgen op de
historische kaarten, waarbij ’t Plein een open locatie bleef tot in de 19e eeuw. Jammer genoeg zijn de
19e-eeuwse kaarten eerder schematische weergaven van de huizenblokken, waardoor deze weinig
bijkomende informatie geven over de opbouw van het klooster. Een pentekening van De Noter
(midden 19e eeuw) laat wel de gevel van het huidige Diependael zien.

8

Met dank aan Liesbeth Troublyn en Frank Kinnaer van de archeologische dienst stad Mechelen voor het
bezorgen van de nodige informatie over ’t Plein en het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis.
9
Stadsarchief Mechelen, Verzameling Berlement, map 108, ’T PLEIN TUIN, p.4. AAB 1321.
10
Willem Miseur, François Van der Jeught. Registers van den Amman, Stadsarchief Mechelen, Rubriek G, reeks
S II Beleyden en Uytwinningen, Deel 1 A° 1640-1644, Deel 2 A° 1658-1668.; Oudere verwijzingen naar de wijk
‘Diependale’ zijn gekend, maar vermelden niet zo expliciet om welke straten het precies gaat.
11
Stadsarchief Mechelen, Verzameling Berlemont, map 108, ’T PLEIN TUIN, p. 3; Historische Samenspraeke
1777. Met dank aan Frank Kinnaer voor het bezorgen van deze bron.
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Fig. 1.21: Achterpoort van het gasthuis met zicht op ’t Plein dat nog bedekt was met gras (Van den
Eynde Arnold Frans, s.d.).12

Het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis
Een zeer korte samenvatting van de geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis werd in de 19e
eeuw opgesteld door Jan-Baptist De Noter. Deze maakte eveneens een reeks pentekeningen
aquarellen, waarop het oude gasthuis voor en tijdens de afbraak is afgebeeld. De integrale tekst luidt
als volgt:
Het Gasthuys van O.L. Vrouwe. Het gasthuis wierd gesticht in 't jaer 1200 door Albertus Cuyckius
Bisschop van Luyck en bevoordert door Wauter Berthaut den II gestorven in 1201. Godefridus Bisschop
van Cameryck gaf statuten aen de religieusen in 1230. Er schynt niets meer overig te zyn van die eerste
stichting. den Byaerd wierd gebouwd in 1571, wanneer ook de hedendaegsche kerk moet gebouwd
wezen; want in stadsrekening van 1570 vind men geld gegeven te zyn voor het opmaken der nieuwe
kerk. den Bouw der Zusteren schynt maer van 't begin der XVII eeuw te wezen. in 1777 vernieuwden
men nogmaels een deel van 't gasthuys. dit gasthuys staet sedert de fransche omwentelingen onder
het bestier van de burgelyke godshuyzen.13
Hoewel De Noter 1200 als stichtingsdatum van het klooster vermeldt, moet deze gebeurtenis
vermoedelijk al rond 1198 gesitueerd worden. Naar de geschiedenis van het klooster en gasthuis is
nog maar weinig historisch onderzoek gevoerd. Het meest uitvoerige werk dat momenteel beschikbaar
12
13

https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1113467
https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1162646
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is, dateert al uit 1895.14 Recentere publicaties vallen hier dan ook vaak op terug. Hierna wordt kort de
belangrijkste informatie samengevat. Al in 1225 werd het gasthuis onder bescherming van paus
Honorius III gesteld. Oorspronkelijk was het aantal gasthuishuiszusters erg beperkt. Een document uit
1391 vermeldt één overste en zes zusters. In de loop der jaren zou de instelling steeds verder
gestructureerd worden en kwamen er meer zusters bij. Midden 16e eeuw zou er een einde komen aan
de voorspoedige ontwikkeling van het gasthuis. Achtereenvolgens werden de zusters blootgesteld aan
de gevolgen van de beeldenstorm (1566) en de Spaanse inval in Mechelen (1572). In 1580 werd
Mechelen ingenomen door de geuzen die een groot deel van de kerken en kloosters onteerden en
verwoesten. Het uitoefenen van de katholieke godsdienst werd in juli van dat jaar zelfs volledig
verboden. Als gevolg hiervan bleven de zusters berooid achter en pas in de 17e eeuw waren de
financiën het klooster weer enigszins hersteld. Waar het klooster in 1783 noch aan de vernielingen van
de Oostenrijkers ontsnapte, had het in de nasleep van de Franse revolutie wel te leiden onder de
onteigeningen van religieuze instellingen.15 Toch zouden de zusters tijdens deze woelige eeuwen hun
werk blijven verder zetten en ook vele vijandelijke soldaten verzorgen. Getuige hiervan zijn vele lijsten
van ‘vreemde’ soldaten, die in het stadsarchief van Mechelen bewaard worden.
Het Onze-Lieve-Vrouwe gasthuis is eveneens afgebeeld op verschillende historische kaarten. Een oud
grondplan van het kloostercomplex uit 1784 laat ook zien dat er in de hoek van ’t Plein geen bebouwing
aanwezig was (cf. supra). De tekst in deze zone vermeldt wel het volgende: ‘Plein, door de Stad aen
het gasthuis verkocht 18..’. De interne indeling van het kloostercomplex is echter wel goed zichtbaar
op het plan. Langs de kant van ’t Plein was een grote zaal aanwezig die wordt beschreven als de plaats
voor ‘hout remidien’, een paardenstal en een knechtenkamer. Aan de kant van de Onze-LieveVrouwestraat bevond zich de ‘beyaerd’ of de grote ziekenzaal. Ook hiervan is een afbeelding gemaakt
door De Noter, waarop te zien is hoe de grote zaal door middel van houten bedden in compartimenten
werd verdeeld. Op deze manier had de zieke toch enige vorm van privacy (fig. 1.17). Naast de
ziekenzaal was de kerk gelegen, die in de tweede helft van de 17e eeuw werd vergroot door de
aanbouw van een nieuw koor. Aan deze straat waren eveneens de vertrekken van de zusters gelegen.
Verder beschikte het klooster over een eigen brouwerij en een apotheek, alsook een kerkhof in het
oosten van de binnentuin. In de loop van de 19e eeuw vaardigde de overheid een verbod uit op het
verkopen van geneesmiddelen in de apotheek van het gasthuis. Dat dit verzoek niet al te goed werd
nageleefd blijkt uit een brief van 1823 waarin de burgemeester en de schepenen van Mechelen vragen
aan het bestuur der Burgerlijke Godshuizen om strenger toe te zien op de naleving van het verbod. De
professionalisering van de geneeskunde in de 19e eeuw zette zich verder door en uiteindelijk bleek het
oude hospitaal niet langer te voldoen aan de nieuwe medische vereisten. In juli 1854 werd begonnen
aan de bouw van een nieuw gasthuis aan de Keizersstraat, dat in 1857 werd voltooid. Hierna vond de
overbrenging van de zieken en de zusters plaats en werd het oude gasthuiscomplex afgebroken.

14
15

Willocx 1895.
Willocx 1895, 25-32.
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Fig. 1.22: Grondplan van het O.L.V. Gasthuis in 1784.16

16

https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1156259
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Fig. 1.23: Afbeelding van de ‘beyaerd’ in 1850 door De Noter.17

Fig. 1.24: Tekening van De Noter van het gasthuis in 1820 gezien vanaf ’t Plein.18
17
18

https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1163830
https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1162659
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Cartografisch
De oudste kaarten die voor het projectgebied beschikbaar zijn dateren uit de 15e eeuw. De oudste is
deze van Deventer (1550-1565), waarop de kerk bij het gasthuis al duidelijk afgebeeld is. De zone ter
hoogte van het projectgebied lijkt op deze kaart wel bebouwd te zijn geweest. Hier dient echter bij
opgemerkt te worden dat Deventer de bebouwing slechts zeer schematisch heeft weergegeven en dat
dit mogelijk niet de realiteit 100% weerspiegelde. De andere 16e-eeuwse kaarten laten in elk geval
geen bebouwing zien in de hoek van het klooster die zich ter hoogte van het projectgebied bevindt.
De anonieme kaart (midden 16e eeuw?) toont weliswaar geen enkel huis, maar laat toch duidelijk zien
dat ’t Plein hier breder was dan de rest van de straat.
De 17e-eeuwse kaarten geven een gelijkaardig beeld van het gebouwenblok ter hoogte van het
klooster. Het projectgebied valt wederom net buiten de gebouwen van het klooster. De grote
ziekenzaal is echter wel al duidelijk herkenbaar en op de kaart van Janssonius (1652) is ook het kerkhof
aangeduid. Dit bevindt zich op dezelfde locatie als op het 18e-eeuwse grondplan.
De 19e-eeuwse stadsplannen tonen wel het hedendaagse stratenpatroon, met bebouwing ter hoogte
van het projectgebied, maar zijn weinig gedetailleerd. Enkel op het Primitief Kadaster (ca. 1824) is de
vorm van het huidige gebouw Diependael goed zichtbaar. Aangezien het klooster in 1858 afgebroken
werd, geven de overige historische kaarten niet veel bijkomende informatie. Op de luchtfoto’s is vooral
te zien hoe de omgeving van het projectgebied veranderde. Het projectgebied zelf bleef echter zo goed
als ongewijzigd.

Fig. 1.25: Uittreksel uit de kaart van Deventer (1550 – 1565) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.26: Anonieme kaart opgesteld voor de oorlogen van de 2e helft van de 16e eeuw met
aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.27: Detail uit de kaart van Braun en Hogenberg (1575) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.28: Detail uit de kaart van Blaeu (1649) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.29: Detail uit de kaart van Janssonius (1652) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.30: Detail uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.31: Detail uit een kaart van 1786 met de indeling van de nieuwe parochies met aanduiding van
het projectgebied.
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Fig. 1.32: Detail uit de kaart van Van der Elst (eind 18e eeuw) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.33: Detail uit de kaart Hunin (1800) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.34: Detail uit het Primitief kadaster (1830-1834) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.35: Detail uit de Atlas der Buurtwegen (1840) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.36: Detail uit de Poppkaart (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.37: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.38: Detail uit een luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.39: Detail uit een luchtfoto van 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.40: Detail uit een luchtfoto van 2013 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.41: Detail uit een luchtfoto van 2019 met aanduiding van het projectgebied.
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1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
In de buurt van het projectgebied heeft er in het verleden reeds veel archeologisch en historisch
onderzoek plaatsgevonden. Aangezien de volledige Mechelse binnenstad een rijk (archeologisch)
verleden kent, worden hier enkel de onderzoeken in de directe omgeving van het projectgebied
besproken.
Opgravingen
De oudste opgraving in de omgeving dateert uit 1987 en werd uitgevoerd door de Mechelse Vereniging
voor Archeologie (CAI 102 304). Het bestaande pand ‘Huis Michiels’ werd gerestaureerd waarbij er
onderzoek plaatsvond naar oudere bouwfasen. Uit historische documenten is het pand gekend vanaf
de 15e eeuw. De eerste fase van het onderzoek bracht enkel de restanten van een 17e-eeuwse vloer
aan het licht.19 Tijdens de tweede fase werden er bijkoende vloerniveaus aangetroffen die teruggingen
tot de 15e eeuw.20
Aan de Moensstraat werden in 1996 enkele 19e-eeuwse onderkelderde arbeidershuizen afgebroken
(CAI 156 578). De bouwput werd archeologisch onderzocht waarbij er een grote T-vormige kelder
werd aangetroffen. Deze ging terug tot de 17e eeuw, al tonen oudere sporen aan dat het terrein zeker
vanaf de 13e eeuw bewoond was.21
In 2003 werd er door het toenmalige IAP een opgraving uitgevoerd aan de site ‘Lamot’ ten
noordwesten van het projectgebied (CAI 156 652). De oudste sporen (een boomstamwaterput, kuilen
en paalsporen) wijzen op het bestaan van een nederzetting vanaf de 9e-10e eeuw, wat erg vroeg is voor
het centrum van de stad. De aangetroffen vondsten vertonen een internationaal karakter en zijn
waarschijnlijk in verband te brengen met een middeleeuwse portus (haven). Ook werden de restanten
van de oudste stadsgracht, uitgegraven rond 1200, aangetroffen.22 Een context met 14e-eeuws dierlijk
botmateriaal lijkt er wel op te wijzen dat er ter plekke merg werd geproduceerd uit het slachtafval van
runderen. Het is echter niet duidelijk of het om marginale productie na het slachten ging of dat er hier
doelbewust aan mergproductie werd gedaan.23 De site was gelegen op een plek waar de pleistocene
rug ter hoogte van Mechelen rechtstreeks grenst aan de Dijlevallei. Pleistocene zanden kwamen al op
geringe diepte voor.24
Van december 2010 tot maart 2011 werd door de Mechelse dienst stadsarcheologie een kleine
werkput opgegraven aan de Korenmarkt (CAI 160 647). Het archeologische pakket was ongeveer drie
meter dik en helemaal onderaan werden enkele 11e-12e-eeuwse kuilen met een organische vulling
(takjes en stro) aangetroffen. Verder vonden de archeologen ook een oud wegdek dat was opgebouwd
uit zandstenen kasseitjes.25
Ook aan de Zoutwerf vonden twee opgravingen plaats. De oudste opgraving dateert uit 2002 en
onderzocht ca. 1800 m2 tussen het Maalderijstraatje en het Hoogstraatje (CAI 156 651). De site maakt
19

Swinnen 1987, 62.
Swinnen 1988, 68.
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Alen 2003, 30.
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Alen & Ervynck 2003, 85.
24
Mondelinge informatie verkregen van W. Wouters van de Dienst Archeologie stad Mechelen.
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deel uit van de middeleeuwse binnenhaven van de stad en was reeds in 1996-1997 deels opgegraven.
De oudste bebouwingssporen dateren vermoedelijk al uit de 13e eeuw. Een datering van mortelstalen
aan de hand van de 14C-methode lijkt te bevestigen dat het aangetroffen baksteenwerk teruggaat tot
de 13e eeuw.26 Daarvoor was het overstromingsgebied van de Dijle, wat wordt afgeleid uit de kleiige
ondergrond met veenresten en de profielloze bodem. De sedimenten van de Holocene vallei werden
aangetroffen tot ca. 2 m onder het maaiveld.27 In de loop der tijden werden de oorspronkelijke
langwerpige percelen verder verkaveld, zodat de site in de 14e eeuw was volgebouwd met kleine
huizen, die uit één of twee kamers bestonden. In totaal werden zo negen opeenvolgende vloerniveaus
onderscheiden. Zowel in de huizen als op de achtererven werden goederen opgestapeld en vonden
ambachtelijke activiteiten plaats.28 Na een kort vooronderzoek in 2013 werd tussen juni 2015 en
februari 2016 aan de Zoutwerf (site De Lepelaar) een oppervlakte van ca. 760 m2 opgegraven door All
Archeo (CAI 207 314). Het eerste archeologisch niveau situeerde zich op ca. 60-80 cm onder het
maaiveld. Tijdens het vooronderzoek werd de natuurlijke bodem aangetroffen tussen 2,35 en 3,32 m
onder het maaiveld. De bebouwing op deze locatie gaat terug op de stapelhuizen, waar de goederen
werden opgestapeld en verhandeld. De oudste vermelding van bebouwing op deze locatie gaat terug
tot in de 14e eeuw.29 De oudste aangetroffen sporen waren nog iets ouder en gingen terug tot de 13e
eeuw. Een tweede groep sporen dateert uit de nieuwe tijd en kan in verband gebracht worden met
historisch gekende bebouwing.30
Een recentere opgraving werd in 2015 aan de Vijfhoek uitgevoerd door Studiebureau Archeologie (CAI
211 434). De oudste dateerbare sporen gingen terug tot de 13e-14e eeuw. Het was echter niet duidelijk
of het om één of meerdere woningen ging, aangezien de sporen eerder fragmentair bewaard zijn.
Aangezien de onderzoeksdieptes beperkt waren, is het niet uitgesloten dat er zich nog oudere resten
onder de opgegraven niveaus bevinden. In de tweede fase werden er waarschijnlijk twee woningen op
het terrein opgetrokken. Op basis van een beperkt aantal vondsten worden deze onder voorbehoud
in de late 15e – vroege 16e eeuw gesitueerd. Nadien werd ter hoogte van het oostelijke huis een nieuwe
vloer aangelegd die dateert van in of na de 17e eeuw. Deze is lang in gebruik geweest, getuige de vele
reparaties en het gebruik van verschillende tegelformaten, baksteen en natuursteen. De vierde en
laatste fase toont binnen de huizen een dwarsmuur, waardoor er mogelijk sprake is geweest van vier
wooneenheden. Het laatste moment van gebruik is op basis van de vondsten te dateren in de 19e of
20e eeuw.31
Een laatste opgraving werd in 2018 uitgevoerd door BAAC aan het Hof van Cortenbagh (zie proefputten
CAI 211 477).32 De rapportage van dit project is nog niet afgerond, waardoor nog niet alle gegevens
beschikbaar zijn. De site bleek echter een zeer interessante geschiedenis te hebben. De oudste
vondsten en sporen werden aangetroffen onder een volmiddeleeuwse cultuurlaag en bestonden uit
een aantal paalsporen en een greppel. Het aangetroffen aardewerk was handgevormd en vermoedelijk
nog pre-Romeins van datering. In de late middeleeuwen werd het terrein verschillende malen
opgehoogd, waarna de eerste houten bebouwing langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat werd opgericht.
De overgang naar steenbouw vond plaats in de 14e eeuw en werd gekenmerkt door het gebruik van
baksteen. Op het achtererf werden meerdere beer- en waterputten aangetroffen, waaruit een groot
aantal vondsten werd ingezameld. Mogelijk bestond er een verband tussen het materiaal en de vele
26
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herbergen die zich volgens het historisch onderzoek langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat bevonden. In
de 16e eeuw stonden er langs de Onze-Lieve-Vrouwestraat vier panden met elk een kelder. Bij deze
16e-eeuwse sporen werd een grote hoeveelheid glas aangetroffen, waardoor de archeologen
vermoeden dat het om een vrij welgesteld huishouden gaat.33
Hoewel de meeste opgravingen vooral een beter zicht geven op de historische periode in Mechelen,
blijkt er op bepaalde plaatsen toch ook sprake van een intacte podzolbodem. Bij verschillende
opgravingen in het historisch centrum werden de laatste jaren podzolprofielen geregistreerd. Deze
lijken zich vooral te concentreren op de hogere zones in de stad en zijn aanwezig onder de latere
antropogene ophogingslagen. Tot op heden werden er echter enkel aan de Stompaertshoek in situ
bewaarde steentijd artefacten aangetroffen.34

Fig. 1.42: Overzicht van podzolbodems aangetroffen tijdens opgravingen in het historisch centrum
van Mechelen.
Proefsleuven en -putten
Aan de Lange Schipstraat 88-90 werd in 2013 door All-Archeo een proefsleuf aangelegd in de lengte
van het projectgebied (CAI 164 920). Er werd hierbij gewerkt in meerdere vlakken op elk archeologisch
niveau, alsof het een kleine opgraving betrof. Omwille van hoge grondwaterstand werd de
moederbodem niet bereikt, al werden er wel enkele boringen geplaatst op de bodem van de sleuf. De
moederbodem werd uiteindelijk pas aangetroffen op ca. 2 m onder het maaiveld en was bedekt met
verschillende antropogene ophogingspaketten.35 In de laag bovenop de moederbodem werden enkele
33
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restanten uit de nieuwe en nieuwste tijd aangetroffen. Er werden geen sporen uit de (late)
middeleeuwen aangetroffen in de sleuf, maar het was niet uit te sluiten dat deze zich nog op het terrein
bevonden. Kademuren en/of organische beschoeiingen werden niet aangetroffen, maar wel een
beschoeiing van de oever. De landwinning en de overgang van Dijle-oever naar vulling verloopt zeer
abrupt. Het was echter op basis van de sleuf en de boringen zeer moeilijk om uitspraak te doen over
de evolutie van de oever en wanneer de eerste huizen werden gebouwd. Voor beide aspecten geldt
de vraag of bijkomend archeologisch onderzoek belangrijke nieuwe informatie kan opleveren, om een
bijkomend onderzoek te rechtvaardigen. Het antwoord hierop lijkt dat de informatiewaarde van
bijkomend archeologisch onderzoek eerder beperkt zal zijn, omwille van de beperkte geplande
ingreep. De overgang van de Dijle-afzettingen naar de oever lijkt immers voldoende onderzocht. De
aanwezigheid van resten uit de nieuwe en nieuwste tijd geeft, in combinatie met de beschikbare
historische en cartografische bronnen een voldoende goed beeld van de historische evolutie van het
onderzoeksgebied. Aanwijzingen voor resten uit de volle en late middeleeuwen werden niet
aangetroffen tijdens het onderzoek. Hoewel de aanwezigheid van resten uit de volle en late
middeleeuwen aan de hand van het uitgevoerde onderzoek niet volledig uit te sluiten is, in het deel
buiten de aangelegde proefsleuf, zijn de verwachtingen voor de aanwezigheid ervan toch laag omwille
van het ontbreken van resten uit de volle en late middeleeuwen in de aangelegde proefsleuf.36 Het
terrein werd ondertussen als een zone zonder archeologie geklasseerd.37
Het terrein ernaast werd in 2015 aan de hand van proefputten onderzocht door Archebo (CAI 211 478).
De bodemopbouw bestond voornamelijk uit verschillende antropogene ophogingslagen bovenop
fluviatiele afzettingen. De terminus post quem voor deze antropogene lagen werd vastgelegd op de
12e – 14e eeuw. De aangetroffen keermuur aan de Dijle kon op basis van dendrochronologie in het
tweede kwart van de 13e eeuw gedateerd worden. De overige archeologische sporen waren zeer slecht
bewaard door de aanwezigheid van een groot aantal betonnen pijlers op het terrein. Er werden geen
(laat)middeleeuwse sporen aangetroffen, waardoor het onduidelijk is waarvoor deze locatie in gebruik
was tot in de nieuwe tijd. De overige sporen dateren uit de postmiddeleeuwse periode.38
In de zone tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Ziekeliedenstraat werden meerdere kleine
proefputten gegraven (CAI 211 477). Er werden bewoningssporen (muren) aangetroffen, alsook
goedbewaarde kuilen. Een datering was tijdens het proefsleuvenonderzoek moeilijk, maar de sporen
zouden al zeker tot de 14e eeuw teruggaan. Er werd beslist om verschillende zones verder op te graven
(zie supra).39
In 2016 onderzocht All Archeo een terrein aan Hoogstraat 35 aan de hand van proefputten. Er werden
archeologische sporen vastgesteld vanaf het maaiveld tot 1,20 m onder het maaiveld. Het gaat om
muren, (puin)kuilen, paalsporen en een greppel die te dateren zijn in de late middeleeuwen/nieuwe
tijd en de nieuwste tijd. De vastgestelde sporen waren goed bewaard en de belangrijkste relevante
niveaus zijn de bovenzijde van een cultuurlaag, tussen twee cultuurlagen of bovenop de B-horizont.
Gezien het hoge archeologische potentieel werd een opgraving of een begeleiding van de werken
geadviseerd. Indien mogelijk werd geopteerd voor behoud in situ.40 De werfbegeleiding werd
ondertussen ook uitgevoerd door All Archeo en de resultaten hiervan zijn reeds beschikbaar. Bij de
werken ter hoogte van het sanitair blok werden 26 kuilen geregistreerd. Deze liepen qua datering
uiteen van de late middeleeuwen tot de nieuwe en nieuwste tijd. Bovenop de C-horizont werd er een
36
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oude cultuurlaag aangetroffen. Op basis van het vooronderzoek werd verwacht dat deze zone in
gebruik was al tuinzone, wat het onderzoek lijkt te bevestigen.41
Toevalsvondsten
Hoewel volgende records zijn opgenomen als toevalsvondst, bevinden zich deze soms ook op
historische locaties:
- CAI 100 731: Bij graafwerken voor de nieuwe vleugel van het Atheneum werden keldergewelven
van commanderij Pitzemburg (beschermd monument) aangetroffen. OP basis van het aardewerk
konden deze gedateerd worden in de 16e eeuw. De commanderij werd ca. 1200 gesticht door de
Orde der Hospitaalridders van Onze-Lieve-Vrouw der Duitsen in Jeruzalem, een militaire
kloosterorde van Duitse ridders.42
- CAI 166 295: Bij het aanleggen van enkele leidingen in de binnentuin van het klooster Leliëndaal
werden enkele muurrestanten aangetroffen. De norbertinessenpriorij Onze-Lieve-Vrouw van
Leliëndaal werd in het tweede kwart van de 13e eeuw oorspronkelijk opgericht in Hombeek. In
1592 kocht priorin Maria Boonen het refugium van de norbertijnenabdij Sint-Michiel te
Antwerpen aan de Lange Schipstraat te Mechelen. Na de nodige aanpassingen namen de zusters
er hun intrek in 1602 (beschermd monument).43
- CAI 206 781: Vondst van een 17e-eeuwse oxiderend gebakken kamerpot. De binnenwand is met
oranjerood loodglazuur bedekt.
- CAI 206 784: Vondst van een laatmiddeleeuws reducerend gebakken kannetje.
Controle van werken
-

-

-

CAI 102 289: Bij controle van een bouwput tussen de Bruul en de Leermarkt werden een aantal
afval- en beerputten gevonden. (Post)middeleeuws aardewerk, glazen voorwerpen en
pijpaarden reliëfs konden op deze manier ingezameld worden. Talrijke leerfragmenten wijzen
erop dat er hier in de (late)middeleeuwen huidevetters of leerlooiers werkzaam zijn geweest.44
CAI 206 742: Aan de Sint-Jacobsstraat werd een 18e-eeuwse waterput aangetroffen, die nadien
als afvalput was gebruikt. De vulling bevatte faience, oxiderend gebakken aardewerk en
steengoed. Op het terrein was ook een beerput uit de nieuwe tijd aanwezig, waarin steengoed
en majolica zat. Ten slotte werd er nog een ongedateerd lijnelement geregistreerd. Mogelijk gaat
het om een gracht.
CAI 207 531: Deze melding verwijst naar de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle kathedraal, waarin
bij werken in de jaren 60 van vorige eeuw tientallen graven werden blootgelegd. Verder kwamen
er nog restanten van oudere muren en vloeren aan het licht. De resten van echter te
fragmentarisch om tot een interpretatie te komen. De eerste gekende vermelding van deze kerk
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-

-

dateert uit 1236. Deze eerste kerk werd in de 14e-16e eeuw sterk uitgebreid en verbouwd tot de
gotische kerk die vandaag nog te bezichtigen is.45
CAI 209 336: Aan ’t Plein werden in de jaren 80 van vorige eeuw een aantal dichtgemetselde
boogvormige constructies geregistreerd. Het is niet helemaal duidelijk of het hier om restanten
van het klooster gaat of niet.
CAI 214 384: Deze melding verwijst naar de kuilen die werden aangetroffen bij de
werfbegeleiding door All-Archeo uit 2017 (zie supra).

Bouwarcheologie
Op drie locaties in de buurt van het projectgebied heeft er bouwarcheologisch onderzoek
plaatsgevonden. Twee records (CAI 211 475 en 211 476) verwijzen naar panden die bouwarcheologisch
onderzocht werden door Archebo. Dit gebeurde in 2015 op het moment dat er proefputten dienden
te worden gegraven op het terrein tussen de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Ziekeliedenstraat (zie
supra). De gebouwen aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat (ns. 12-14 en 20) waren eerder recent van
datering, maar hadden een 16e-eeuwse kelder.46 CAI 209 335 verwijst naar het ondertussen
verdwenen ‘Jodenhuis’ ter hoogte van Hoogstraat 18. De dubbele woonst, moezel en Jodenhuis, was
voor 1647 wellicht slechts een enkel huis, namelijk “Den Bruinen Baard”. Een zekere kanunnik
Wagtendonck bewoonde dit pand in 1632, de andere kant stond leeg. In 1632 werd het verkocht aan
schepen Jan Vleminckx voor 3.830 Gulden. In 1774 zou in het rechter deel van dit pand een herberg
"Het Hoefijzer" zijn uitgebaat en in 1763 werd het pand vermeld als "Chapeau Royal".
Historisch onderzoek
Er werd slechts één plaats opgenomen onder de noemer historisch onderzoek. CAI 207 507 verwijst
naar het refugiehuis van de Abdij van Grimbergen. De geschiedenis van dit gebouw gaat terug tot de
15e eeuw, maar de abdij bouwde een nieuwe refuge in de 16e-17e eeuw. Het gebouw diende als
verblijfplaats voor reizende kloosterlingen en als verzamelpunt voor abdij-inkomsten uit de
omgeving.47
‘Onbepaald’
Twee locaties werden in de CAI opgenomen als onbepaald. Het gaat om CAI 102 264 en CAI 156 376.
De eerste melding verwijst naar een terrein aan de Hoogstraat waar in de jaren 60 van vorige eeuw
een concentratie Romeins bouwmateriaal werd aangetroffen. De tweede melding verwijst naar de 16eeeuwse vliet ‘Kiem’ aan de Lange Ridderstraat.
Archeologienota’s
-

844: Deze archeologienota werd in 2016 opgesteld door All-Archeo en heeft betrekking op de
bouw van een sanitair blok aan de Hoogstraat. De archeologienota was opgesteld bij een
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Claesen e.a. 2015, 15-16.
47
http://www.grimbergen-virtueel.be/06de_abdij/huidige_kerk/refugiehuizen/refugiehuis_mechelen.htm
46

45

Archeologienota: Site Diependael aan ‘t Plein te Mechelen

-

-

-

-

regularisatie-aanvraag en voordien had reeds controle van werken plaatsgevonden (CAI 214
384).48
2453: Voor een terrein aan het Maalderijstraatje werd in 2017 een bureauonderzoek uitgevoerd
door All-Archeo. Op basis hiervan werden er bewoningssporen verwacht die teruggaan tot de
14e-15e eeuw of ouder. Gezien de hoge archeologische verwachting werd er een
vervolgonderzoek in de vorm van proefputten aanbevolen.49
10 913: Annika Devroe stelde in 2019 een archeologienota op voor een terrein aan de Lange
Nieuwstraat. Het terrein bleek door zijn ligging in het historisch centrum van Mechelen een hoog
potentieel te hebben voor archeologische waarden vanaf de 13e – 14e eeuw. Concreet werden
er funderingen van oudere woningen verwacht aan de straatzijde en achtererffenomenen ter
hoogte van de tuin. Bijkomend archeologisch onderzoek in de vorm van proefputten is
noodzakelijk.50
11499: Voor het terrein naast de opgraving aan het Hof van Cortenbach (zie supra) maakte BAAC
in 2019 een archeologienota. Aangezien uit de opgraving bleek dat deze zone een groot
archeologisch potentieel kent, was verder vooronderzoek overbodig. De geplande werken
bleven echter beperkt tot het afgraven van verharding en enkele kleinschalige diepere
verstoringen, waardoor werfbegeleiding voldoende werd geacht.51
11540: In 2019 voerde Studiebureau Archeologie een bureauonderzoek uit voor een terrein ten
noorden van de site van de Mechelse Ursulinen. Aangezien ook dit projectgebied gelegen is in
het historisch centrum van Mechelen was er een hoog potentieel voor de middeleeuwen. Ook
oudere vondsten werden niet uitgesloten. Een vervolgonderzoek in de vorm van proefputten is
dan ook noodzakelijk.52

48

Cleda & Reyns 2016, 1.
Bruggeman & Reyns 2017, 1.
50
Devroe 2019, 31.
51
Van Speybrouck 2019, 3.
52
Dupont 2019, 42 en 44.
49
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Fig. 1.43: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.53

Fig. 1.44: Synthesekaart CAI en archeologienota’s met situering van het projectgebied.54
53
54

www.agiv.be
www.agiv.be
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1.2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied valt binnen de historische stadskern van Mechelen en ligt vlak aan de Dijle.
Vermoedelijk vestigden de eerste bewoners zich op de hogergelegen gronden op de zuidelijke
Dijleoever. Bij opgravingen in de directe omgeving werden vondsten gedaan die teruggaan tot de 10e
eeuw. Bovendien is het niet uit te sluiten dat er ook oudere bewoningsfasen aan voorafgegaan zijn.
Het projectgebied ligt echter in een stadsdeel dat zeker vanaf de 13e eeuw intensief bewoond werd,
zoals blijkt uit de resultaten van historsch en archeologische onderzoeken uit het verleden. Langsheen
de Dijle ontwikkelde zich in in de vroege middeleeuwen een handelsnederzetting (portus) en beide
oevers van de rivier werden in de 13e eeuw gebruikt als een grote loskade voor schepen.
Specifiek voor het projectgebied bestaat er een hoge verwachting voor het aantreffen van restanten
van het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, dat omstreeks 1198 gesticht werd. Cartografische bronnen tonen
echter wel een ‘lege’ zone op de hoek van ’t Plein en de Dijle en dit tot het einde van de 18e eeuw.
Oudere bouwfasen dan deze uit de 15e eeuw zijn voor het klooster echter niet gedocumenteerd,
waardoor het niet uit te sluiten valt dat deze zone altijd ‘leeg’ is geweest. Bovendien is geweten dat
slachtoffers van de pest op het plein werden begraven. Ook de aanwezigheid van graven is niet uit te
sluiten.
Opvallend in Mechelen is dat er op verschillende plaatsen in de stad onder de antopropogene
ophogingspaketten nog intact bewaarde podzolbodems werden aangetroffen. Dit impliceert dat er
een oud loopoppervlak bewaard kan zijn, waarin zich nog in situ bewaarde artefacten uit de steentijd
bevinden. Daarbij komt ook nog dat er wel opduikingen van bewaarde podzolen zijn geregistreerd,
maar dat er tot nu toe enkel aan de Stompaertshoek effectief steentijd artefacten werden
aangetroffen. Het projectgebied bevindt zich echter vlak aan de Dijle, waardoor hier voornamelijk
alluviale afzettingen worden verwacht, zoals er bij de andere opgravingen langsheen de rivier werden
aangetroffen. Verder onderzoek zou kunnen bijdragen aan een beter begrip van de holocene vallei en
van de historische landwinning. Het alluvium is doorheen de tijd constant afgezet, geërodeerd en
verplaatst door de bedding van de Dijle. Omwille van deze constante verandering is het sediment niet
in rust en is er geen tijd genoeg voor bodemvorming. Deze alluviale gronden verplaatsten ook
archeologische vondsten. Deze vondsten hebben geen context meer aangezien ze ook
stroomopwaarts in de rivier zijn terechtgekomen. Onder de alluviale afzettingen is mogelijk een
veenpakket aanwezig, dat eolische afzettingen afdekt. Dit wijst op een stabiele fase in de
landschapsvorming, waardoor er menselijke aanwezigheid kan zijn geweest. Ook de eolische afzetting
gebeurde erg geleidelijk, zodat ook in dit pakket restanten uit de steentijd bewaard kunnen zijn
gebleven.
Het terrein is echter momenteel zo goed als volledig ingenomen door bebouwing, waardoor het
onduidelijk is in welke mate de bodem reeds verstoord is. Deze gebouwen zijn echter de restanten van
het de 19e-eeuwse uitbreiding van het gasthuis, waardoor recente verstoringen beperkt zijn gebleven.
Een deel van de gevels zal worden opgenomen in het nieuwe ontwerp.
1.2.5 Synthese
Aan ’t Plein wordt de bouw van nieuwe appartementen voorzien, waardoor de bodem tot op grote
diepte verstoord zal worden. Uit het bureaonderzoek kwam er een duidelijk archeologisch potentieel
voor het projectgebied naar voren. Concreet gaat het om een hoge verwachting met betrekking tot
het voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis dat op deze locatie gelegen was tot het midden van de 19e
eeuw. Hoewel de oude (bouw)plannen een vrije hoek ter hoogte van het projectgebied tonen, is het
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niet uit te sluiten dat er zich oudere – ongedocumenteerde – bouwfasen op deze locatie bevinden.
Aangezien het projectgebied zich in het historische centrum van Mechelen bevindt is de verwachting
voor het aantreffen van sporen vanaf de middeleeuwen sowieso erg hoog. Ook begravingen kunnen
verwacht worden. Landschappelijk gezien ligt het terrein eveneens interessant voor het aantreffen van
waarden uit de steentijd.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Op basis van het bureauonderzoek is het niet mogelijk de aan- of afwezigheid van archeologische sites
te bevestigen.
Kan de hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site afdoende gestaafd worden?
De hoogstwaarschijnlijke afwezigheid van een archeologische site kan op dit moment niet afdoende
gestaafd worden voor het volledige terrein.
Zijn er archeologisch relevante sites aanwezig?
Op basis van het bureauonderzoek is het niet mogelijk om de aan- of afwezigheid van archeologische
sites te bevestigen.
Wat is het wetenschappelijk potentieel van de aanwezige sites?
Het projectgebied bevindt zich ter hoogte van het voormalige Onze-Lieve-Vrouw gasthuis. Hoewel dit
kloostercomplex vrij vaak afgebeeld staat op historische kaarten, is er nauwelijks iets bekend over de
verschillende bouwfasen van het klooster. Aangezien het onderzoeksgebied ook gelegen is in het
historisch centrum van Mechelen is de kans op het aantreffen van archeologische waarden sowieso
erg hoog en kunnen de resultaten van een vervolgonderzoek in verband worden gebracht met vele
onderzoeken in de directe omgeving. De ligging vlak naast de Dijle zorgt er ook voor dat er onderzoek
kan worden gedaan naar de relatie tussen Dijle en stad. Zijn er oude beschoeiingen aanwezig?
Afzettingen die iets over de loop van de rivier zeggen?
Moeten er bijkomende maatregelen genomen worden omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2.
Kunnen maatregelen voorgesteld worden voor een eventueel behoud in situ van een aanwezige
archeologische site? Hoe kunnen deze maatregelen afgedwongen en gecontroleerd worden?
De geplande werken voorzien in de bouw van een appartementsgebouw aan ’t Plein 1 te Mechelen.
Er zullen diepgaande verstoringen plaatsvinden bij de aanleg van een ondergrondse parkeergarage
(meer dan 6,5 m onder het maaiveld). Het aanpassen van de plannen om zo een behoud in situ te
bewerkstelligen behoort binnen het huidige projectgebied niet tot de mogelijkheden.
Aangezien louter op basis van het bureauonderzoek de afwezigheid van een archeologische site niet
afdoende kan worden bewezen, dient verder archeologisch vooronderzoek plaats te vinden.
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