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Archeologienota: De geplande ontwikkeling aan de Victoriestraat 23-29 te Turnhout

Hoofdstuk 1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 Administratieve gegevens

Projectcode:

2021A215

Aanleiding:

De opgemaakte archeologienota kadert in een geplande
omgevingsvergunning (stedenbouwkundige handelingen)
met een kadastrale oppervlakte van ca. 477 m2 en valt
binnen de archeologische zone van het historisch centrum
van Turnhout. Daarmee valt de vergunningsaanvraag
binnen de aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
kadastrale percelen 300 m2 of meer bedraagt
(Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, het
Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en de Code van
Goede Praktijk).
Annelies De Raymaeker
OE/ERK/Archeoloog/2016/00148

Erkend archeoloog:

Leslie Engels
OE/ERK/Archeoloog/2020/00004
Studiebureau Archeologie bv,
OE/ERK/Archeoloog/2015/00002
Turnhout, Victoriestraat 23-37 (fig. 1.1 en 1.2)

Locatie:

Bounding box: punt 1: x = 190 052, y = 223 677
punt 2: x = 190 079, y = 223 699
Turnhout, Afd. 3, Sectie T, percelen 249p6, 249y6, 249n6
en 249c2 (fig. 1.3)
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Relevante termen: 1

Bureauonderzoek, stadskern, middeleeuwen, veldslag

Bebouwde zones:

Het projectgebied is volledig bebouwd.

Thesaurus: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus
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Fig. 1.1: Uittreksel van de topografische kaart met situering van het projectgebied (©DOV).

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).3
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,

3

Het projectgebied omvat alle percelen die (deels) betrokken zijn in de aanvraag. Het vergunningsgebied
omvat de eigenlijke zone van de werken. Omdat beide polygonen nogal sterk van elkaar afwijken, wordt in de
rest van de archeologienota enkel gebruik gemaakt van het vergunningsgebied.
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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.
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:
Geen.
1.1.4 Beschrijving geplande werken4
Huidige toestand
Het vergunningsgebied, met een oppervlakte van 477 m2, is gelegen binnen de historische kern van de
stad Turnhout5. Het terrein is momenteel volledig bebouw met plaatselijk een kelder. De huidige
funderingen en nutsvoorzieningen onder de gebouwen zijn niet bekend.

4

Alle informatie met betrekking tot de geplande werkzaamheden werd aangeleverd door de initiatiefnemer.
Alle tot nu toe beschikbare informatie wordt vermeld in de archeologienota.
5
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300598
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Fig. 1.4: Detail van een luchtfoto uit 2020 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.5: Bestaande toestand inplantingsplan
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Fig. 1.6: Bestaande toestand kelderverdieping
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Fig. 1.7: Bestaande toestand voorgevel

Fig. 1.8: Bestaande toestand terreinprofiel
Geplande werken
De geplande werken houden de bovengrondse sloop van de huidige gebouwen in. De kelders zullen
bewaard blijven en hergebruikt worden. Het nieuwe gebouw zal via funderingssleuven gefundeerd
worden die de contour van het gebouw zullen volgen. De sleuven zullen aangelegd worden op een
diepte van ca. 50cm. Er zijn geen nieuwe ondergrondse verdiepingen gepland. Over de gehele
oppervlakte van het gebouw, waar er geen kelder aanwezig is, zal het gebouw gefundeerd worden op
een betonplaat die zal rusten op volle grond en de funderingssleuven. Deze betonplaat zal slechts op
een diepte van ca. 30cm aangelegd worden.

7
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Fig. 1.9: Inplantingsplan nieuwe toestand.
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Fig. 1.10: Kelderverdieping nieuwe toestand.
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Fig. 1.11: Voorgevel nieuwe toestand.

Fig. 1.12: Terreindoorsnede nieuwe toestand.
1.1.5 Werkwijze
Voor het bureauonderzoek zijn de aardkundige gegevens online onderzocht via
www.dov.vlaanderen.be. Op basis van de onderzochte kaarten werd gepoogd een duidelijk beeld te
verkrijgen van de landschappelijke en bodemkundige ligging van het projectgebied (conform de Code
van Goede Praktijk art. 12.5.2.1 en art. 12.5.2.2). Hiervoor werd gebruik gemaakt van volgende
kaarten:

10
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-

Bodemkaart
Tertiair Geologische kaart
Quartair Geologische kaart
Digitaal Hoogtemodel (DHM II)

De geomorfologische kaart kon niet worden geraadpleegd omdat deze niet beschikbaar is voor het
projectgebied.
Van het tot nog toe uitgevoerde historisch en heemkundig onderzoek is een stand van zaken
opgemaakt met betrekking tot het onderzoeksgebied op basis van de beschikbare publicaties. Het
historisch kaartmateriaal (o.a. Ferraris, Atlas der Buurtwegen en Vandermaelen) en luchtfoto’s zijn
gegeorefereerd geraadpleegd via het geoportaal van het agentschap Onroerend Erfgoed en bijkomend
kaartmateriaal werd opgezocht via www.cartesius.be. Het gebruikte kaartmateriaal werd geselecteerd
op basis van de nauwkeurigheid en de aanwezige geschiedkundige gegevens (conform de Code van
Goede Praktijk art. 12.5.1.2).
Het belangrijkste beschikbare historische kaartmateriaal werd geraadpleegd om de geschiedenis van
het grondgebruik gedurende de laatste eeuwen zo goed mogelijk na te gaan. 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.
1.2 Assessmentrapport
1.2.1 Landschappelijke ligging van het projectgebied6
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 bevindt zich in het historisch centrum van Turnhout, aan de Victoriestraat. De stad
is gelegen in het noorden van de Antwerpse Kempen, ten zuiden van een uitloper van een microcuesta. Deze micro-cuesta vormt een waterscheiding tussen Schelde- en Maasbekken en bestaat uit
de klei van de Kempen, afgewisseld met dunnere zandpakketten. In het laatglaciaal is er een pakket
dekzand op afgezet met een variabele dikte. Vanaf de late middeleeuwen is het reliëf van Turnhout
afgevlakt door ophogingen en nivelleringen. Het projectgebied zelf bevindt zich aldus aan de rand van
een dekzandrug op de overgang naar de lagergelegen gronden rond de Kasteelloop en de Aa. De
hoogtewaarden binnen het vergunningsgebied fluctueren tussen 25 en 25,8 m TAW. Hydrografisch
gezien behoort de omgeving tot het Netebekken.

6

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300598
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Fig. 1.13: Uittreksel uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.14: Detail uit het digitaal hoogtemodel (DHM II) met aanduiding van de twee terreinprofielen.
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Fig. 1.15: Terreinverloop ter hoogte van het projectgebied van west naar oost (oranje) en van
noordoost naar zuidwest (blauw).
De geologische ondergrond van het projectgebied bestaat volgens de tertiair geologische kaart uit
sedimenten van de Formatie van Brasschaat en het Lid van Schorvoort (coderings BsSv). Het lid dateert
uit de tweede helft van het plioceen (ca. 3,5 – 1,7 Ma) en is opgebouwd uit witgrijs fijn zand, dat
kwartsrijk is. Het is weinig glauconiet- en glimmerhoudend.
Op de quartair geologische kaart valt het projectgebied binnen een zone die met code 21 is aangeduid.
Dit verwijst naar eolische afzettingen van het weichseliaan (laat-pleistoceen) of het vroeg-holoceen. In
de noordelijke en centrale gedeelten van Vlaanderen werd er tijdens dit proces zand tot zandleem
afgezet. Tezamen met of in plaats hiervan kunnen quartaire hellingsafzettingen voorkomen. Onder
deze afzettingen komen getijdenafzettingen (estuariene afzettingen) met mogelijke intercalatie van
fluviatiele en eolische afzettingen voor uit het vroeg-pleistoceen.
De bodemkaart verschaft geen verdere informatie daar het volledige projectgebied valt binnen een
niet gekarteerde bebouwde zone (OB). In de wijdere omgeving van het projectgebied worden volgens
de bodemkaart voornamelijk plaggenbodems gekarteerd met een dikke antropogene humus Ahorizont die ca. 60cm diep is. Bij een opgraving ten oosten van het projectgebied (CAI ID 210605)7 werd
het archeologisch vlak aangetroffen op een diepte van ca. 110cm onder het maaiveld onder een
ophogingspakket van ca. 70cm en de originele akkerlaag van ca. 20cm dik.

7

https://cai.onroerenderfgoed.be/locatie/210605; De Beenhouwer et all. 2015.
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Fig. 1.16: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.17: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.18: Uittreksel uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied.

1.2.2 Historische beschrijving van het projectgebied
Algemeen8
In de vrijheidskeure die Turnhout meer dan achthonderd jaar geleden heeft gekregen, liggen de
kiemen van de huidige stad. Het rechthoekige marktplein, met de vier straten die loodrecht op het
plein invallen, gaat rechtstreeks terug op een verkaveling uit de periode rond 1212. Dat jaar besliste
Hendrik I, hertog van Brabant, om Turnhout samen met Hoogstraten, Oisterwijk en Arendonk te
voorzien van enkele vrijheids- of stadsrechten.
In de omgeving van Turnhout (Oosthoven) zijn overblijfselen gevonden van kampementen van
Neanderthalers. De oudste overblijfselen uit de huidige stadskern dateren van het neolithicum (45002000 v.C.). Het betreft hier om fragmenten van gepolijste bijlen die bij opgravingen aan de Jacobsmarkt
zijn gevonden. De oudste bewoningssporen dateren uit de late bronstijd (1100 – 800 v.Chr.). Uit deze
periode werd er handgevormd aardewerk in sterk uitgeloogde kuilen gevonden bij archeologisch
onderzoek op de Warandeparking.
Uit de ijzertijd (800 – 50 v.Chr.) werden meer resten aangetroffen tijdens opgravingen in de omgeving
van het kasteel aan de Warandeparking, de Jacobsmarkt en het Zegeplein. Ter hoogte van de Grote
Markt werden paalkuilen uit de metaaltijden aangetroffen. Ter hoogte van de Warandeparking werden
8

https://www.taxandriavzw.be/geschiedenis-van-turnhout.html;
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300598;
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13747
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twee vierpalige structuren aangetroffen. Op de Jacobsmarkt werd een grote hoeveelheid
handgevormd aardewerk aangetroffen in een afvalkuil. Het materiaal is te dateren tussen 475 en 375
v.Chr.
Het wegenpatroon in de omgeving ontweek de vele moerassige gebieden van de Kempen, maar volgde
de hoger gelegen heuvelruggen. Eén van die heerbanen liep van Antwerpen, Beerse, over het gebied
van de huidige markt - waar een tweesplitsing was - naar Oud-Turnhout en naar het oosten (Keulen,
...). Er zijn aanwijzingen dat die weg al in de Romeinse tijd in gebruik was. Recent archeologisch
onderzoek legde meerdere vindplaatsen uit de Romeinse tijd bloot, echter werden er nog geen sporen
van Romeinse bewoning aangetroffen in het centrum. Na een periode van ontvolking was er
Merovingische bewoning (6e-7e eeuw) op de hoger gelegen zandrug van de Warande tot op de Grote
Markt. Uit deze periode zijn enkele boomstamwaterputten uit de 6de en 7de eeuw te dateren. Bij de
bouw van het nieuwe gerechtsgebouw aan het Kasteelplein werden tevens sporen van
vroegmiddeleeuwse gebouwen gevonden. Karolingische vondsten zijn schaars in Turnhout. Vanaf de
11de eeuw ontstond er opnieuw een centrum op de Grote Markt. Zo werden er de plattegronden van
bootvormige boerderijen aangetroffen. Op basis van sikkel- en manchetvormige randfragmenten van
witbakkende potten uit het Maasland kan de deze nederzetting gedateerd worden vanaf de 11de tot
het eind van de 12de eeuw.
Turnhout is voor het eerst in de geschriften vermeld omstreeks het jaar 1148 in een pauselijke bul.
Nog belangrijker was de schenking in 1187 van Gerard van Duffel, die zijn goed schonk aan de
Tempeliers en zelf intrad. Bij dat goed hoorde wellicht ook een eigenkerk die te situeren was op de
plaats van de Sint-Bavokerk. Er waren nog andere heren die goederen hadden en hun woonst lieten
versterken zoals het mottekasteel in Zondereigen bij Ginhoven en in gehuchtjes zoals Lokeren en het
Stokt waren wellicht versterkte boerderijen. De bewoners moesten jaarlijks een deel van de
landbouwopbrengst en bij het overlijden een deel van de nalatenschap aan de heer afstaan. Op de
plaats van de huidige Grote Markt zijn eveneens sporen van bewoning uit de volle middeleeuwen (vóór
1212) gevonden. Ook hier of op de plaats van het kasteel bevond zich wellicht een versterkte hoeve.
In de periode kort vóór 1212 kwamen de graven van Leuven in het bezit van één van die goederen
rond de huidige markt van Turnhout. Het verlenen van vrijheidsrechten was één van de ankerpunten
bij de uitbouw van het hertogdom Brabant. De bewoners die binnen het gebied van de vrijheid wilden
wonen, werden vrij van de vele lasten aan de heren. De toekenning van stadsrechten erkende
Turnhout als gemeente en creëerde een aanzuigeffect op ondernemende mensen. Van een agrarische
samenleving ging men over op de markteconomie. Het centreren van diensten en personen rond één
plaats had ook te maken met kwaliteitscontrole van de koopwaren. Het ontstaan van het marktrecht
in 1338, waarbij men alle koopwaren uit heel het Land van Turnhout (de Vrijheid en de twaalf
omliggende dorpen) op de Turnhoutse markt moest aanbieden, lag hierbij volledig in het verlengde.
Reglementen die stelden dat iedereen voldoende graan kon kopen, maakten ook een zekere
bescherming van de armste inwoners mogelijk. In de tweede helft van de eeuw, wanneer er in
Turnhout ook twee jaarmarkten waren, ontstond er een belangrijke nijverheid van wollen lakens in
Turnhout. Hiervoor voerde men wol in, maar ook een groot deel werd vermoedelijk met wol uit de
heiden rond Turnhout geproduceerd. De opeenvolgende Brabantse hertogen kwamen graag naar
Turnhout en de omliggende wildrijke bossen, zoals het Grotenhoutbos, om op jacht te gaan. In de 15e
eeuw vergaderden de Staten van Brabant meermaals in Turnhout.
Ondanks de crisis van de lakenindustrie in de 16e eeuw, bleef meer dan de helft van de 7000 inwoners
van Turnhout tewerkgesteld in de textielsector. Men was immers al enkele tientallen jaren overgestapt
op de vervaardiging van tijk (linnen stof o.a. voor kussenovertrekken). Keizer Karel V, die een zestal
keer in het Turnhoutse kasteel verbleef, schonk in 1545 het Land van Turnhout aan zijn zus, Maria van
16
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Hongarije. Haar vertrek in 1555 maakte een einde aan Turnhout als befaamde hofstad. De
Beeldenstorm van 1566 richtte heel wat schade aan de kerkelijke bezittingen in en buiten de stad.
Tijdens de daaropvolgende Tachtigjarige Oorlog bevond Turnhout zich in een vaag niemandsland
tussen enerzijds de Spanjaarden en koningsgezinden en anderzijds de Staatsen of de opstandelingen.
Een groot deel van de bevolking kwam door pestepidemieën, voedselgebrek en plunderingen om het
leven. In 1597 vond de veldslag van Tielenheide plaats. De cavalerie onder leiding van prins Maurits
van Oranje overwon er overtuigend het Spaanse leger van de graaf van Varax.
In de 17e eeuw werd Turnhout volgens het bevolkingsaantal de grootste stad van de Antwerpse
Kempen en stak Herentals voorbij. In 1667 werd, in opdracht van Amalia Van Solms, een prachtige
gravure door Lucas Vorsterman II vervaardigd. Daaruit blijkt dat de meeste gebouwen rond de markt
opgetrokken zijn in Kempische baksteengotiek en rijkelijk versierd met trapgeveltjes. Enkel de toen
nieuwe begijnhofkerk en de nu verdwenen kerk van de minderbroeders waren in barokstijl gebouwd.

Fig. 1.19: Gravure Vorsterman (1667) van Turnhout met aanduiding van de zone van het
vergunningsgebied (gele polygoon) (©Stadsarchief Turnhout).9
Op 27 oktober 1789 werd een stukje nationale geschiedenis geschreven: de ‘Slag van Turnhout’. De
hervormingspolitiek van Jozef II, bijgenaamd keizer-koster, zette in de Oostenrijkse Nederlanden
kwaad bloed. De patriotten onder leiding van generaal Vander Mersch, actief geholpen door vele
burgers, versloegen in de Gasthuisstraat het Oostenrijkse leger. De Brabantse Omwenteling, de

9

http://www.scheveningentoenennu.nl/ballingschapstuarts/12vasteland16511660/4brussel/4castellumturnhout/index.html
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(tijdelijke) vlucht van de Oostenrijkers en het uitroepen van de ‘Verenigde Nederlandse Staten’ waren
een feit.
Tijdens de Franse overheersing werden oude instellingen, gilden en ambachten afgeschaft. In 1798
verzetten meerdere boerenkrijgers uit Turnhout zich hiertegen en vochten tegen Fransen ‘voor outer
en heerd’. Tijdens het bewind van Napoleon werden de oude plannen van een steenweg vanuit
Antwerpen naar Turnhout uitgevoerd. Een tiental jaren na de Belgische onafhankelijkheid kwam het
kanaal of de Vaart tot Turnhout en in 1855 kwam de spoorweg. Pas in 1886 werd de tramlijn richting
Antwerpen, in de Antwerpse volksmond de boerentram genoemd, ingehuldigd. Zo geraakte Turnhout,
aan de rand van het land, langzaam uit haar eeuwenlange isolement.
De zo typische heidevlaktes verdwenen snel. De voornaamste oorzaken hiervan waren de ontginning
als landbouwgrond, het aanplanten van dennenbossen, het verdwijnen van de schaapskudden en de
opkomst van de industrie. In de 19e eeuw, tijdens de Industriële Revolutie, kreeg de textielproductie
rake klappen. Het innovatieve aspect kwam van de papierverwerkende industrie. Nieuwe fabrieken en
arbeidershuisjes rezen op in de stadskern. Niettemin was in het centrum van de stad nog heel wat
akkerland aanwezig. De benarde werk- en leefomstandigheden van de arbeidersklasse werden
moeizaam verbeterd door werkstakingen en acties van de arbeidersbewegingen.
Turnhout kende vanaf de 2e helft van de 19e eeuw, als reactie op het liberalisme, een nadrukkelijke
herkerstening. Jezuïeten, Clarissen, Dienstmaagden van de H.H. Harten van Jezus en Maria, Broeders
van Liefde, Minderbroeders (opnieuw), Maricollen en Franciscanessen vestigden zich in de stad. De
gasthuiszusters Augustinessen en de kanunnikessen van het Heilig Graf, al van de 17e eeuw in
Turnhout, breidden hun activiteiten gevoelig uit. Op demografisch vlak kende de stad tijdens de
negentiende eeuw meer dan een verdubbeling van het aantal inwoners.
In 1904 was Turnhout de tweede stad in de provincie met een moderne waterleiding en riolering. De
aanleg van geplaveide trottoirs en de verdere verharding van de straten met kasseien gebeurden
tegelijkertijd. Het meest in het oog springende feit van de Eerste Wereldoorlog was de Duitse
elektrische draadversperring ten noorden van de stad om o.a. smokkel van goederen, brieven en
mensen met het neutrale Nederland tegen te gaan. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste
fabrieken naar de stadsrand verhuisd. Niettemin bleef de stad een economische groeipool en
(opnieuw) een belangrijke tewerkstellingsplaats. Het uitzicht van de stad veranderde ingrijpend met
de afbraak van meerdere gebouwen zoals het oude stadhuis, de Jezuïetenkerk, het hoekhuis De Engel
en de komst van moderne nieuwbouw.
Het gasthuis
Op basis van de Centraal Archeologische Inventaris lijkt het alsof het oude gasthuis zich ten noorden
van het vergunningsgebied bevond (CAI 951 983). Deze aanduiding is echter niet correct, aangezien
uit het historisch kaartmateriaal duidelijk blijkt dat het gasthuis aan de overkant van de straat gelegen
was en dus verder van het vergunningsgebied af. Het huidige vergunningsgebied bevindt zich in de
open binnenruimte van de achtererven van het huizenblok aan de Gasthuisstraat-Vianenstraat. De
topografische kaarten geven na de 19e eeuw enkel een schematisch beeld van de huizenblokken
waardoor het moeilijk is om uit te maken, wanneer het vergunningsgebied bebouwd/verhard raakte.
Ook de luchtfoto’s geven weinig tot geen bijkomende informatie. Zo is de Victoriestraat aanwezig en
vol gebouwd op de luchtfoto van 1971.
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Aangezien het gasthuis echter een belangrijke positie innam, wordt hier wel een kort historisch
overzicht opgenomen.
Het gasthuis gaat terug op een hospitaal voor arme reizigers dat al bestond voor 1300. Rond dat jaar
schonk Hertog Jan II van Brabant veertig pond aan het hospitaal ter ondersteuning van het godshuis.
Omwille van deze goedkeuring en schenking wordt Jan II als ‘stichter’ van het gasthuis beschouwd. Er
werd een nieuwe kapelanie opgericht ter ere van Sint-Jan Baptist en Sint-Eligius. In navolging van de
Beeldenstorm diende van oktober 1566 tot maart 1567 de gasthuiskapel als protestants gebedshuis.
Pas in 1605 werd het godshuis omgevormd tot een echt gasthuis met de komst van zuster Anna Der
Kinderen. Zij kreeg de opdracht om met een beperkt budget het vervallen godshuis om te vormen tot
een gasthuis voor zieken en kloosterlingen. In 1608 veranderde Joannes Miraeus, bisschop van
Antwerpen, het godshuis definitief in een gasthuis met de komst van de eerste gasthuiszusters uit Lier.
De zusters Augustinessen betrekken, onder het patroonschap van de H. Elisabeth, de gebouwen in de
Gasthuisstraat. In 1650 werd het bestaande hospitaal uitgebreid met de bouw van een pesthuis voor
800 gulden. Het is echter niet zeker of dit pesthuis ook aan de Gasthuisstraat gelegen was. het jaar
erop zouden de zusters ook nog een brouwerij toevoegen aan hun bezittingen. Dat er nood was aan
een pesthuis blijkt uit een bericht van 1655 waarin de wethouders een pestdokter naar Turnhout
halen: Wijnant Laudamus, een cellebroeder uit Hasselt. Het gasthuis beschikte ook over een kerkhof,
al is de exacte locatie hiervan niet gekend. Het einde van de 18e eeuw luidde een moeilijke periode in
voor het gasthuis in Turnhout. Op 27 oktober 1789 kwam het tot een treffen tussen de Oostenrijkse
troepen van de keizer en de patriotten. De Oostenrijkse aanval vond plaats aan het begin van de
Gasthuisstraat, waarbij ze het hospitaal binnenvielen en plunderden. Na vier uur slag werden de
Oostenrijkse troepen uiteindelijk uit de stad verdreven.10 Nog geen decennium later barstte de Franse
Revolutie los en ook het gasthuis ontsnapte niet aan de Franse hervormingen. Vanaf 1798 werd het
omgevormd tot burgerlijk hospitaal. Ook in de 19e eeuw speelde het gasthuis nog een belangrijke rol
in de verzorging van zieken. In 1875 sloot het oude hospitaal echter definitief en verhuisden de
gasthuiszusters naar een nieuw hospitaal aan de Warandestraat (waar nu het cultureel centrum staat).
De bezittingen aan de Gasthuisstraat werden in aparte loten verdeeld en verkocht, waarna er
voornamelijk burgerhuizen werden opgericht. Ook de Leopoldstraat werd nieuw aangelegd.11
Het projectgebied is op de historische kaarten tot en met het midden van de 19de eeuw gelegen in een
zone dat in gebruik was als binnengebied (fig. 1.20 – 1.22). De Victoriestraat (1867) werd samen met
een aantal andere straten aan de westelijke rand rond het midden van de 19de eeuw ingepland.12 Op
de topografische kaart van 1873 (fig. 1.23) is de straat aanwezig met een aantal woningen. Op de
luchtfoto’s is de huidige bebouwing binnen het projectgebied zichtbaar (fig. 1.24-1.28).

10

http://slagvanturnhout.be/geschiedenis.html
https://stadsarchiefturnhout.turnhout.be/turnhout-in-jaartallen
12
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13747
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Fig. 1.20: Detail uit de Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het projectgebied

Fig. 1.21: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied

20

Archeologienota: De geplande ontwikkeling aan de Victoriestraat 23-29 te Turnhout

Fig. 1.22: Detail uit de kaart van Vandermaelen (1842) met aanduiding van het projectgebied

Fig. 1.23: Detail uit de topografische kaart van 1873 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.24: Detail van een luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.25: Detail van een luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.26: Detail uit een luchtfoto van 2000-2003 met aanduiding van het projectgebied.

Fig. 1.27: Detail van een luchtfoto uit 2012 met aanduiding van het projectgebied.
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Fig. 1.28: Detail van een luchtfoto uit 2020 met aanduiding van het projectgebied.
1.2.3 Archeologisch kader van het projectgebied
Het projectgebied ligt in het historisch centrum van Turnhout, dat geklasseerd is als archeologische
zone. In de omgeving zijn dan ook verschillende meldingen opgenomen in de Centraal Archeologische
Inventaris. Zoals eerder al vermeld moet CAI 951 983 meer naar het noorden geplaatst worden,
aangezien het gasthuis aan de overkant van de Gasthuisstraat, ter hoogte van de Leopoldstraat, was
gelegen.
Opgravingen13
Ten noorden van het projectgebied werden in het verleden een reeks opgravingen uitgevoerd.
Hieronder worden de resultaten van deze onderzoeken kort besproken.
CAI 151 560: Ter hoogte van de geplande Warandeparking werd in mei 2008 door AdAK een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De locatie ligt in het voormalig Warandepark bij het kasteel van
Turnhout. Omdat er tijdens het proefsleuvenonderzoek belangrijke archeologische sporen werden
aangetroffen, volgde kort nadien een opgraving.14 De aangetroffen sporen dateerden van de latebronstijd tot de nieuwe tijd, al was de densiteit eerder beperkt. Het terrein bevond zich waarschijnlijk
in de stadsperiferie, met het centrum meer naar het oosten. Er werden een aantal spiekers uit de
ijzertijd aangetroffen, alsook een waterput en paalkuilen uit de middeleeuwen. Huisplattegronden
13
14

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300598
Delaruelle & Van Doninck 2010.
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werden niet teruggevonden. Vanaf de late middeleeuwen werd het terrein ingericht als parkzone bij
het kasteel om pas in de 19e eeuw bebouwd te worden met de oprichting van het nieuwe gasthuis.15
CAI 155 967: In hetzelfde park werd in 2011 een andere zone opgegraven door AdAK. Er werden weinig
grondsporen aangetroffen, maar wel de restanten van een bijgebouw van het 19e-eeuwse gasthuis
langs de Wezenstraat. Overige bodemsporen dateren mogelijk uit de late middeleeuwen en wijzen op
lokale zandwinningsactiviteiten.16
CAI 154 649: Ten zuiden van het kasteel werd in 2010 een opgraving uitgevoerd door AdAK, waarbij
een klein gebouw werd aangetroffen, dat op basis van het aangetroffen aardewerk in de vroege
middeleeuwen wordt gedateerd. Andere vondsten komen uit de volle middeleeuwen.
CAI 950 879: Ook het kasteel zelf werd ondertussen archeologisch onderzocht. Het onderzoek dateert
uit de 20e eeuw, maar de resultaten zijn jammer genoeg niet gepubliceerd. Er werden wel brugpijlers
en restanten van de fundering van de toegangsbrug gevonden. Het kasteel bevindt zich op het hoogste
punt in de omgeving en kwam rond de 12e eeuw in het bezit van de hertogen van Brabant. Na de 17e
eeuw was de glorietijd van het kasteel voorbij en onder Frans bewind werd het omgevormd tot
rechtbank en gevangenis. Nadien kwamen ook een ‘atelier de travail’, een stadsmagazijn, een
pompiershuis en een ververij in het kasteel.17
CAI 154 634: Aan de Jacobsmarkt werd in 2009 een opgraving uitgevoerd door Archaeological
Solutions. De oudste vondsten gaan terug op het neolithicum of de vroege-bronstijd, terwijl de oudste
sporen teruggaan tot de midden-ijzertijd. Uit de vroege middeleeuwen werd een deel van een
plattegrond aangetroffen. Pas vanaf de 13e eeuw was er echter sprake van continue bewoning op de
Sint-Jacobsmarkt. Er werden meerdere paalkuilen uit de late middeleeuwen aangetroffen, alsook
enkele brandlagen uit de 14e eeuw. In de 15e eeuw werden de eerste bakstenen kelders op het terrein
gebouwd, maar de bovenbouw was wel nog in hout. De overgang naar volledige steenbouw vond
vermoedelijk plaats aan het einde van de 15e eeuw of het begin van de 16e eeuw. Vanaf de 19e eeuw
was papierfabriek Glanisson op het terrein gevestigd, waarvan vele muurresten werden blootgelegd.
De fabriek sloot eind 19e eeuw haar deuren.18
Niet op CAI: Enkele weken geleden rondde het VEC een kleine opgraving aan het Zegeplein af, volgend
op een archeologienota en een nota (ID 3867 en 13 886). Er werden sporen aangetroffen die teruggaan
tot de vroege middeleeuwen, die mogelijk aansluiten bij de Merovingische bewoningskern die in de
omgeving van het projectgebied werd aangetroffen. Ook enkel volmiddeleeuwse sporen kwamen aan
het licht. Nadien werd het terrein vermoedelijk opgehoogd met plaggen, wat er op wijst dat het terrein
als akker heeft gefungeerd. Vanaf de 15e-16e eeuw werden deze akkers eveneens omgevormd tot
bouwgrond.19 Aangezien de opgraving nog maar recentelijk werd afgerond, zijn er nog geen verdere
gegevens beschikbaar. Ook voordien werden er aan het Zegeplein reeds onderzoeken uitgevoerd, die
jammer genoeg nog niet gepubliceerd zijn.
ID 4024: FODIO stelde een bureauonderzoek op voor een grote zone in het centrum van Turnhout.
Tussen 2008 en 2016 hadden hier al grootschalige opgravingen plaatsgevonden, waardoor het niet
15

Bracke 2009.
Delaruelle & Scheltjens 2011.
17
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/12095
18
Bracke 2009.
19
VEC Facebook-post 24 april 2020.
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nodig was om verder onderzoek uit te voeren. De resultaten van de opgravingen vervolledigden het
beeld van de ontwikkeling rond de markt van Turnhout. De percelen die grenzen aan de Grote markt
leverden sporen op die teruggaan tot de late middeleeuwen. Aan site Kursaal werden vondsten
ingezameld die zelfs teruggaan tot de bronstijd of de vroege ijzertijd.20
Vooronderzoeken
CAI 154 633: Deze melding verwijst wederom naar onderzoek op het Zegeplein. Er is sprake van een
bijgebouw uit de ijzertijd, een vroegmiddeleeuwse waterput en paalsporen uit de volle middeleeuwen.
De laatmiddeleeuwse bewoning had oorspronkelijk een eerder ruraal karakter met vakwerkhuizen,
maar werd vervangen door steenbouw.
CAI 210 605: Aan de Driezenstraat werd in 2014 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door FODIO.
Er kwamen 24 antropogene sporen aan het licht, al is bijna de helft te linken aan verstoringen uit de
nieuwste tijd. De overige sporen behoren tot twee clusters: een uit de late middeleeuwen en een
ongedateerde oudere cluster. De laatmiddeleeuwse cluster wijst op perceelsafbakening en is
kenmerkend voor de periferie van een bewoningskern, die zich in dit geval rond de Grote Markt
bevond. Omwille van de hoge verstoringsgraad en de weinige sporen werd geen vervolgonderzoek
geadviseerd.21
CAI 222053: in het westelijke deel werden vijf paalsporen aangetroffen die een structuur die kan
vermoedelijk in de middeleeuwen gedateerd worden. Er werden eveneens twee greppels
aangetroffen die in de (late)middeleeuwen te dateren zijn. Twee paalkuilen konden met elkaar in
verband gebracht worden en zijn te dateren in IJzertijd.
CAI 216601: Aan de Patriottenstraat werd in 2018 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd door
Archebo. Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat er in de noordwestelijke zone clusters van
paalsporen aanwezig waren die wijzen op de aanwezigheid van gebouwplattegronden, die
vermoedelijk in de metaaltijden gedateerd kunnen worden. Zo was er minstens één spieker af te
leiden. In de noordoostelijke zone werden eveneens clusters paalsporen aangetroffen die eerder in de
middeleeuwen te dateren zijn. Er werd minstens één waterput uit deze periode aangetroffen. Er werd
ook een houtskoolrijk spoor wijst mogelijk op aanwezigheid van begraving.
Toevalsvondsten
CAI 164 610: Vondst van een 19e-eeuwse cisterne.
CAI 155 522: Bij de aanleg van een fontein op de Grote Markt werd in 2011 een noodopgraving
uitgevoerd door AdAK. De bouwput lag net voor het oude stadhuis, maar een deel van de pui voor de
kelder was reeds weggegraven. Er werden wel mogelijke stellingspalen van een verbouwing van het
stadhuis aangetroffen. Andere sporen gaan waarschijnlijk terug tot de ijzertijd en de vroege en volle
middeleeuwen.22
CAI 950 893: 17e-eeuwse bewoningssporen, waaronder een waterput.
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CAI 951 147: Vondst van tien 16e-eeuwse munten.
CAI 951 148: Vondst van een 16e-eeuwse muntschat.
Controle van werken
CAI 954 557: Vonst van muurresten en aardewerk aan de Gasthuisstraat 15.

Onbepaald
CAI 951 984: Dekanale St.-Pieter- en St.-Barbarakerk. De huidige kerk is opgetrokken op een ouder,
13e-eeuws bedehuis, waarvan alleen nog het onderste deel van de toren bestaat. De stichting van het
kapittel, in 1398, had belangrijke gevolgen voor uitbreiding en verfraaiing van het gebouw zoals de
vergroting met nieuw koor, omgang, vijf koorkapellen en dwarsbeuk in 1466-1485 en de plaatsing van
de kruisingstoren in 1634. Tussen november 1739 en oktober 1740 werden naar ontwerp van architect
J.P. van Baurscheit de Jonge, ingrijpende herstellings- en vergrotingswerken uitgevoerd: de
middenbeuk tussen toren en kruisbeuk werd verhoogd tot de hoogte van de nok van het koor en
voorzien van een nieuw dak met goten, nieuwe zijbeuken werden aangebouwd en de kleine
kruisbeuken aan de westzijde van het eigenlijke transept afgebroken en herbouwd op gelijke hoogte
met de nieuwe zijbeuken. De sacristie en de kapittelzaal erboven dateren uit de 19de eeuw.23
CAI 952 005: Een 18de eeuwse molen.
(Archeologie)nota’s
ID 4324 en 849025: Voor een terrein gelegen aan de Grimstedestraat werd in 2016 een archeologienota
opgemaakt door Fodio. Op basis van het bureauonderzoek dat aantoonde dat er een potentieel was
voor het aantreffen van sporen vanaf de middeleeuwen of ouder, werd er een proefsleuvenonderzoek
aanbevolen. In 2018 werd er voor ongeveer hetzelfde terrein opnieuw een archeologienota opgesteld
door Fodio. Het advies voor een vervolgonderzoek veranderde niet en er werd aldus een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd.
ID 1241 en 11579: Voor een terrein aan de Herentalsstraat werd zowel een archeologienota als een
nota opgemaakt. Het bureauonderzoek uit 2016 toonde aan dat het terrein een potentieel had voor
het aantreffen van sporen uit de nieuwe tijd of ouder. Er werd daarom proefputtenonderzoek
aanbevolen.26 Het proefputtenonderzoek dateert uit 2019 en werd uitgevoerd door Fodio. De oudste
sporen dateren uit de volle middeleeuwen, een moment dat er nog voornamelijk aan akkerbouw op
het projectgebied werd gedaan. Op het einde van de late middeleeuwen werd het terrein genivelleerd
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en omgevormd tot stedelijk gebied. In de daaropvolgende eeuwen werd het terrein geleidelijk aan
steeds verder opgehoogd. Pas vanaf de 17e eeuw was er steenbouw op het projectgebied.27
ID 2833: Het terrein aan de Bareelstraat ligt buiten het historisch centrum van Turnhout en kent
bijgevolg een andere ontwikkelingsgeschiedenis dan de Gasthuisstraat. Het bureauonderzoek toonde
aan dat er kans is op het aantreffen van restanten vanaf de metaaltijden. Er werd daarom een
proefsleuvenonderzoek geadviseerd.28
ID 3431, 3457, 356629 en 7802: In 2017 werd er door All-Archeo een archeologienota opgesteld voor
de bouw van woningen ter hoogte van de Kasteelloop.
ID 5952: LAReS stelde in 2018 een bureauonderzoek op voor een terrein aan de Herentalsstraat. Het
projectgebied ligt in het historisch centrum van de stad en zou dus sporen vanaf de middeleeuwen of
ouder kunnen bevatten. Een grote brand heeft echter dit stadsdeel in de 18e eeuw vernield, waarna
er nadien langs de wegen nieuwe bebouwing werd opgericht. Het projectgebied was echter
grotendeels verstoord, waardoor enkel de parkingzone in aanmerking komt voor verder onderzoek.
Voor deze zone werd een sloopbegeleiding geadviseerd.30
ID 6888: Voor de herinrichting van de Bloemekensgang werd in 2018 door FODIO een
bureauonderzoek opgesteld. Het terrein ligt net ten oosten van de Grote Markt en zou dus
archeologisch relevante informatie kunnen bevatten. De grillige vorm van het projectgebied, alsook
de reeds aanwezige verstoring zorgen er echter voor dat het potentieel op kennisvermeerdering te
laag is om verder onderzoek te verantwoorden.31
ID 9546: FODIO stelde in 2019 een bureauonderzoek op voor een terrein aan Zegeplein 9. Hoewel het
projectgebied zich dicht bij de Grote Markt bevindt en dus archeologisch interessant kan zijn, werd
geen vervolgonderzoek aanbevolen. Ten eerste omdat er reeds een groot deel van het projectgebied
verstoord is door bouwactiviteit uit de 20e eeuw en ten tweede omdat de niet verstoorde zones klein
zijn (ca. 80 m2) en geen aaneengesloten geheel vormden, zodat dat nuttige kenniswinst niet mogelijk
was.32
ID 10 236: In 2019 voerde Vuhbs een bureaustudie uit voor rioleringswerken in de Driezenstraat en
Hofpoort. Omdat de bestaande wegenis en nutsvoorzieningen het archeologisch niveau reeds
verstoord hadden, werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.33
ID 11 407: Voor het Niefhout werd door BAAC een archeologienota met beperkte samenstelling
opgemaakt. Het plangebied werd tijdens de nieuwe of nieuwste tijd genivelleerd, omdat het in een
kleine depressie was gelegen. Uit naburig onderzoek bleek er een lage verwachting te kunnen worden
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aangenomen voor het projectgebied, dat reeds deels verstoord was. het terrein werd vrijgegeven
omwille van het lage potentieel op kennisvermeerdering.34
ID 1179635 en ID 1331736: In 2019 werd er door J. Verrijckt een archeologienota opgesteld naar
aanleiding van een nieuwbouw. Doordat er kans is op het aantreffen van historische bebouwing (zeker
vanaf de 18de eeuw) en archeologische resten van achtererven werd er een vervolgonderzoek in de
vorm van proefputten geadviseerd. In 2020 werd het proefputtenonderzoek uitgevoerd door J.
Verrijckt. Tijdens het onderzoek werden muurresten en een waterput aangetroffen die in de late
middeleeuwen – nieuwste tijd te dateren zijn. Doordat de waterput niet verstoord zal worden door de
geplande bouw, werd een behoud in situ geadviseerd voor de waterput. De muurresten konden op
het historische kaartmateriaal aangeduid worden, hierdoor was er geen potentieel op
kennisvermeerdering waardoor er geen verder onderzoek werd geadviseerd.
ID 12 444: Voor het Sint-Jozefcollege werd door Lares een archeologienota opgemaakt in 2019. Het
projectgebied maakte vanaf de middeleeuwen deel uit van het buitengebied van de stad Turnhout. Op
basis van de historische kaarten was er echter wel bebouwing aanwezig vanaf de 18de eeuw dat
mogelijk verstoord kan zijn door de recente bebouwing. Doordat er nog kans is op het aantreffen van
historische bebouwing werd een begeleiding van de sloop en een proefputtenonderzoek
geadviseerd.37
ID 12 613: Deze archeologienota behandelt hetzelfde project als 11 407, al werd de contour van het
vergunningsgebied ligt gewijzigd. Het advies bleef evenwel hetzelfde.38
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Fig. 1.29: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.39

Fig. 1.30: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied.40
39
40
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1.2.4 Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied valt binnen de historische stadskern van Turnhout en bevindt zich aan de
Victoriestraat. De naam werd in 1867 gegeven als referentie aan de overwinning van de patriotten op
de Oostenrijkers in 1789.
Ten noorden van het projectgebied werden bewoningssporen aangetroffen die teruggaan tot de
ijzertijd. Algemeen lijkt de stad drie bewoningsfasen gekend te hebben. De eerste in de metaaltijden,
al is hier nog weinig duidelijkheid over. De Romeinse periode is wel al meermaals onderzocht rond
Turnhout, maar nog niet in het centrum zelf. Een tweede bewoningsfase moet in de vroege
middeleeuwen zijn ontstaan, al zijn veel stadsgronden in de late middeleeuwen opgehoogd met
plaggen om aan landbouw te kunnen doen. Pas aan het einde van de middeleeuwen werd op grote
schaal landbouwgrond omgevormd tot bouwgrond, waarbij men al snel overschakelde op steenbouw.
Een grote brand in de 18e eeuw verwoestte evenwel een groot deel van de bestaande bebouwing,
waarna de vernielde stadsdelen heropgebouwd werd langs de belangrijkste invalswegen. De
bebouwing uit de Victoriestraat dateert echter vooral uit de 19e en 20e eeuw. De Victoriestraat zelf
werd aangelegd in 1867. Tot deze periode behoorde tot het achtererfgebied van de Gasthuisstraat en
Vianenstraat. Hierdoor is er een lage verwachting voor het aantreffen van historische bebouwing
binnen het projectgebied. Doordat het projectgebied in achtererf/tuingebied gelegen was, is er aldus
een lage verwachting voor het aantreffen van sporen vanaf de nieuwe tijd. Eventuele sporen uit deze
periode op dergelijke binnengebieden blijven meestal beperkt tot water- en beerputten of afvalkuilen.
Wat de vroegere periodes betreft, lijken vooral de hoger gelegen locaties rond de Grote Markt en het
kasteel interessant te zijn geweest, al kan de aanwezigheid van restanten uit deze periodes niet
volledig uitgesloten worden. Er zijn eveneens reeds verstoringen op het terrein aanwezig. Er is een
kelder aan de noordwestzijde die behouden wordt in het nieuwe ontwerp. Verder lopen er ook
leidingen en elektriciteitskabels over het vergunningsgebied.
De impact van de geplande werken blijft overigens beperkt ten opzichte van de reeds bestaande
verstoringen. De geplande werken voorzien funderingen aan de hand van smalle sleuven langs de
contour van het gebouw. Op een diepte van ca. 30cm wordt er een betonplaat aangelegd die rust op
deze funderingssleuven. De huidige gebouwen worden tevens enkel bovengronds gesloopt. Ten slotte
moet er bij een eventueel vervolgonderzoek telkens een veiligheidsbuffer worden gehouden tot de
bestaande bebouwing, wat de onderzoekszone ook nog verder verkleind. Op dit moment is er slechts
een beperkte oppervlak van 108m2 niet bebouwd (fig. 1.31). Deze zone bestaat echter uit twee delen
van respectievelijk 29 en 79 m2. Hierbij zullen er dus geen grote aaneengesloten, bijkomende zones
verstoord worden. Deze zones bevinden zich ook in het oostelijke deel van het perceel, naast de zone
waar een kelder aanwezig is. Hierdoor dient er afstand gehouden te worden tot deze kelder en zal het
uitgraven van de kelder een groter impact in de tuinzone teweeg hebben gebracht (fig. 1.32). De
verstoringsdiepte voor het gehele projectgebied blijft tevens grotendeels beperkt tot 30cm, wat in
stadscontext betekent dat er in opgehoogde gronden wordt verstoord. Bij opgravingen in de omgeving
bevond het archeologische vlak zich tevens op een diepte van ca. 110cm onder het huidige maaiveld.
De bodemkaart karteert het projectgebied en zijn omgeving als niet gekarteerde bodems, maar in de
ruimere omgeving worden voornamelijk plaggenbodems met een antropogene humus A-horizont van
ca. 60cm dik gekarteerd. Waardoor eventueel oudere periodes dus niet verstoord zullen worden
tijdens de geplande werken.
Samengevat kan worden gesteld dat een vervolgonderzoek in dit geval kosten-baten gewijs niet te
verantwoorden valt. De mate waarin er bijkomend verstoord zal worden is erg beperkt en het
projectgebied heeft een eerder lage archeologische verwachting voor de historische periodes
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(middeleeuwen tot nieuwste tijd). Voor de oudere periodes kan er geen verwachting opgesteld
worden, maar deze periodes werden tijdens archeologische onderzoeken in de directe omgeving in
mindere mate aangetroffen, waardoor er eerder een lage verwachting is. De werken hebben tevens
slechts een beperkte bodemingreep en beslaan maar een klein mogelijk niet verstoord
bodemoppervlak, waardoor de kenniswinst beperkt blijft voor het projectgebied.

Fig. 1.31: Toekomstige gebouwen geprojecteerd op het bestaande inplantingsplan.
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1.2.5 Synthese
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 wetenschappelijk potentieel van een eventuele aanwezige site is eerder laag. Het historisch
kaartmateriaal toont aan dat het projectgebied zich achter de huizen langs de Gasthuisstraat en
Vianenstraat bevond, in een zone die bestond uit achtererven en niet bebouwd was. Vermoedelijk
werd hier nog in beperkte mate aan verbouwing van gewassen gedaan (ingekleurd als moestuinen op
de Ferrariskaart) en diende dit tot ver in de 19e eeuw als tuinzone. Ook zijn bepaalde delen van het
terrein verstoord door de aanwezigheid van een 20ste-eeuwse kelder en afvoerbuizen.
Moeten er bijkomende maatregelen worden genomen omwille van eventuele aanwezige sites?
Niet van toepassing.
Maak een plan van aanpak op voor een eventueel vervolgonderzoek.
Zie hoofdstuk 2.
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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 bestaan uit de bouw van een commerciële ruimte met daarboven vier
appartementen met terras. De bestaande bebouwing wordt bovengronds gesloopt en de bestaande
verharding wordt opgebroken. De huidige kelder blijft behouden bij de nieuwe plannen. Voor het
gebouw worden enkele funderingssleuven uitgegraven. Over het gehele gebouw zal een betonplaat
op een diepte van ca. 30cm worden aangelegd op volle grond.
Het aanpassen van de plannen om zo een behoud in situ te bewerkstelligen behoort binnen het huidige
project niet tot de mogelijkheden.
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fundering cfr. IRS

+5.15

zwevende terrasvloer
dakdichting
isolatie cfr. EPB in helling 1,5 a 2%
betonplaat cfr. IRS

A

fundering cfr. IRS

gelijkvloerse verdieping
commerciele ruimte

+7.50

+10.00

-2.70

+0.05

+4.33

nr. 31

+0.00

+3.60

N

A3

2019.23

SCHAAL
PROJECTNR.

1/100

FASE
2020.11.26

DATUM

S_3

PLAN

Le BonVivant - Victoriestraat 23-29

fundering cfr. IRS

HUBERT
HENDRICKX
ARCHITECTUUR

+3.35

+5.15

snede CC'

5

0

+10.00

+7.50
+4.33

+0.05

+4.35

zwevende terrasvloer
dakdichting
isolatie cfr. EPB in helling 1,5 a 2%
betonplaat cfr. IRS

+4.35

vloerafwerking
chape
isolatie PUR cfr. EPB
betonplaat op volle grond cfr. IRS

+0.00

fundering cfr. IRS

Le BonVivant - Victoriestraat 23-29
HUBERT
HENDRICKX
ARCHITECTUUR

DATUM

2020.11.26

SCHAAL

A4

PROJECTNR.

FASE

PLAN

1/100

2019.23

N

S(G)_4

snede DD'

0

+7.50

+4.35

+10.90

+11.10

+8.40

+0.00

+11.10

rijweg in betonklinkers

+12.56

+0.05

SCHAAL

DATUM

2019.23

A4

2020.11.26
1/200
PROJECTNR.

FASE

N

PLAN

T_1

voetpad in stoepdallen

+8.40

terreinprofiel blijft ongewijzigd

Victoriestraat

Le BonVivant - Victoriestraat 23-29

voetpad in stoepdallen

+10.00

+0.03

5

HUBERT
HENDRICKX
ARCHITECTUUR

straatparkeren

+0.00

verharding in klinkers
parkeerterrein "Le Bon"

terreinprofiel

