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1 BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1 Onderzoeksopdracht
1.1.1 Inleiding
Deze archeologienota wordt opgemaakt in het kader van de geplande omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot stedenbouwkundige handelingen in het centrum van de stad
Ninove op de hoek van de Armand De Riemaeckerstraat en de Kaardeloodstraat (provincie
Oost-Vlaanderen).
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 694m2 waarbij de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem 100m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m2 of meer bedraagt (vastgestelde
archeologische zone).
Het projectgebied is gesitueerd binnen de vastgestelde archeologische zone 1 ‘historische
stadskern van Ninove’. Kadastraal is het perceel terug te vinden onder afdeling 2, sectie B,
perceelnr. 953X. De graanmarkt situeert zich 300m ten zuidoosten van het plangebied.
Een groot deel van het plangebied is verhard en in gebruik als parking. In het oosten is een
restant van een muur (noord-zuid georienteerd) verwijderd om de toegang tot deze zone vrij
te maken. In het noorden en het oosten van het terrein staan enkele bomen en struiken.

1.1.2 Vraagstelling
Doel van het archeologisch onderzoek is te achterhalen of archeologische sporen en
structuren herkend kunnen worden binnen het projectgebied. Hiertoe worden volgende (nietlimitatieve) onderzoeksvragen voorgesteld1:
-

Hoe diep bevindt zich het archeologisch niveau?
In hoeverre is het plangebied verstoord?
Hoeveel archeologische niveaus kunnen onderscheiden worden?
Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen
archeologische resten?
Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren?
Welke specifieke activiteiten hebben binnen het onderzoeksgebied
plaatsgevonden?
Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor?
Passen deze in de historische context van de locatie?

BOT B., Archeologienota ID 12348, Programma van maatregelen, Armand de Riemaeckerstraat, Ledeberg,
2019. Raadpleegbaar via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/12348
1
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-

Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan
gegeven worden?
Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?
Moet er, op basis van de archeologische resten, een vlakdekkend
vervolgonderzoek plaatsvinden? Wat is de ruimtelijke afbakening van dit
vervolgonderzoek? Welke vraagstellingen dienen hiervoor geformuleerd

Specifieke onderzoeksvragen:
-

Wat vertelt het profiel in proefput 3 over de loop van de zijarm van de Dender? Zijn
er pakketten te linken aan deze loop?
Is er een alluvium aanwezig? Dekt dit alluvium een oud niveau af? Is er sprake van
een paleobodem?
Zijn er sporen uit de metaaltijden aanwezig?
Bevinden zich archeologische resten van ambachtelijke activiteiten binnen het
plangebied?

Figuur 1: Projectie van het projectgebied op de meest recente luchtfoto – winteropnamen (bron: geopunt)
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1.1.3 Randvoorwaarden
Het advies heeft betrekking op het volledige plangebied (ca. 694m2 ) dat verstoord wordt door
de geplande werken. Verspreid over het volledige bedreigde plangebied werden 3 proefputten
voorzien.

Figuur 2: Locatie van de profielputten voorgesteld in de programma van maatregelen (bron: Geopunt).

De proefputten worden ingeplant rekening houdend met de wetenschappelijke vraagstelling.
Indien de onderzoeksvragen op basis van bovenstaande proefputtenplan niet afdoende
kunnen beantwoord worden, dan kan de uitvoerende erkende archeoloog er tijdens het
veldonderzoek voor opteren om extra proefputten of proefsleuven aan te leggen, of de
bestaande putten uit te breiden, om beter inzicht te krijgen in de aard van de aangetroffen
archeologische sporen.
In elke proefput wordt de volledige stratigrafische sequentie onderzocht tot op
verstoringsdiepte. Het aantal vlakken en de aanlegdieptes worden tijdens het veldwerk
bepaald door de veldwerkleider. In het geval van diep uitgegraven contexten (bvb.
waterputten) worden de uitgravingsdieptes aan de hand van boringen achterhaald. Bij het
aantreffen van resten van ambachtelijke activiteiten moet indien nodig een specialist
geraadpleegd worden. Een selectie van het sporenbestand moet onderzocht worden om
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uitspraken te kunnen doen in functie van een vervolgonderzoek. De kwetsbare sporen worden
afgedekt. In elke proefput worden minstens twee profielwanden geregistreerd in functie van
de stratigrafische opbouw (in proefput 3, de lange proefput haaks op de loop van de zijarm
van de Dender, worden de 2 lengteprofielen geregistreerd). Elk vlak wordt gecontroleerd op
de aanwezigheid van metalen voorwerpen met behulp van een metaaldetector. De geldende
veiligheidsvoorschriften worden ten allen tijde gerespecteerd. Zo moet de omvang van de
proefput zich evenredig verhouden tot de diepte van het aanlegvlak. Uitvoerend personeel die
werkzaamheden uitvoeren in de nabije omgeving van een draaiende graafmachine moeten
visueel duidelijk herkenbaar zijn zoals gebruikelijk.
Bij de aanleg van het lengteprofiel ter hoogte van proefput 1 moet een aardkundige aanwezig
zijn voor het registreren en analyseren van de stratigrafische opbouw. Ondanks de eerder lage
trefkans op vondstenconcentraties uit de steentijd omwille van de hoge graad van verstoring
uit jongere periodes, wordt hieraan de nodige aandacht besteed. Indien noodzakelijk wordt het
archeologisch niveau geschaafd en steentijdvondsten apart ingemeten2.
De grond dient gescheiden afgegraven (teelaarde, moederbodem) en gestockeerd naast de
put. Het dichten gebeurt op zo’n manier dat de originele bodemopbouw opnieuw bekomen
wordt en dat de draagkracht van de bodem maximaal de draagkracht voorafgaand de start
van het veldwerk benadert. Voor het grondwerk werd gebruik gemaakt van een rupskraan met
niet-getande kraanbak. Indien nodig dienden kwetsbare sporen (vb. brandrestengraven)
afgedekt met waterdoorlatende doek.
Zowel het veldwerk als de verwerking en rapportage van de hierboven beschreven methodes
voldoet aan de methodiek zoals beschreven in de Code van Goede Praktijk. Het
onderzoeksdoel is succesvol bereikt indien de vraagstelling kan beantwoord worden. Het
gefundeerd kunnen beantwoorden van de vraagstelling is dus het evaluatiecriterium aan de
hand waarvan de erkende archeoloog zal bepalen of het onderzoeksdoel succesvol bereikt is.

1.1.4 Geplande werken
De opdrachtgever vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van 11 appartementen
verdeelt over vier verdiepingen. Aan de oostelijke zijde van het gelijkvloers wordt een
handelsruimte voorzien. Daarnaast zullen enkele overdekte en niet-overdekte parkeerplaatsen
en een technische ruimte voorzien worden.
De nieuwbouw wordt gefundeerd door middel van een palenfundering die een minimale diepte
van 4m zal bereiken. Twee liftputten en een nieuw rioleringsstelsel met diverse
regenwaterputten worden ook voorzien. De aanleg van de diverse putten en rioleringen zullen
gepaard gaan met een ingreep tot 2m diepte ten opzichte van het maaiveld. Er wordt verwacht
dat deze voorzieningen een serieuze ingreep in de bodem zullen hebben.
2

BOT B., Archeologienota ID 12348, Programma van maatregelen, Armand de Riemaeckerstraat,
Ledeberg, 2019. Raadpleegbaar via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/12348
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Figuur 3: Geplande werken. (bron: opdrachtgever).
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1.2 Werkwijze en strategie
1.2.1 Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie
In het kader van een omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen
dient een archeologienota opgesteld, waarbij een archeologische evaluatie wordt gemaakt van
het projectgebied. Er wordt nagegaan of er zich een archeologische site op het terrein kan
bevinden en of deze door de geplande werken al dan niet bedreigd wordt. Op basis hiervan
wordt een programma van maatregelen opgemaakt. In eerste instantie werd een
bureauonderzoek (2019G210) uitgevoerd. Voor de uitgebreide resultaten van het
bureauonderzoek wordt naar het verslag van resultaten hiervan verwezen. Op basis van dit
bureauonderzoek kon de aan- of afwezigheid van een archeologische site nog niet worden
bevestigd, waardoor de verder te nemen maatregelen niet konden worden vastgelegd.
In totaal werden 3 proefputten aangelegd om deze vraag te beantwoorden. Er werd 73,43m2
of 10,58% van het plangebied onderzocht.
Putnummer
1
2
3
Totaal
Totale
plangebied
%

Oppervlakte (m²)
9
11,30
53,13
73,43
oppervlakte 694
10,58%
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Figuur 4: Projectie van de uitgevoerde proefputten op het GRB.

De plaats en de grootte van de proefputten zijn aangepast aan de situatie ter plaatse. Proefput
1 meet 3x3m en bevindt zich op de locatie die is voorzien in het Programma van Maatregelen3,
ten oosten van het terrein en op de hoek van de Armand de Riemaeckerstraat en de
Kaardeloodstraat (Figuur 2, Figuur 8).
Proefput 2, oorspronkelijk gepland in de noordelijke hoek van het terrein, werd verder naar het
zuiden gegraven omwille van de aanwezigheid van een in gebruik zijnde terras en een
imposante boom die bleek te behoren tot kadastraal perceel 935F0 (Winkel ‘Intro’ op de
Lavendelstraat) (Figuur 5).
In het westelijke deel van het terrein, op de plaats van proefput 3, stonden op de eerste dag
van het onderzoek (op 11/02/21) nog verschillende auto’s geparkeerd (Figuur 6). Proefput 3
werd dus in twee fasen opgegraven en werd verder naar het oosten uitgebreid op 30/03/21
(Figuur 7).

BOT B., Archeologienota ID 12348, Programma van maatregelen, Armand de Riemaeckerstraat, Ledeberg,
2019. Raadpleegbaar via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/12348
3
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Figuur 5: Zicht op het terras van winkel Intro op de oorspronkelijke plaats van de proefput 2.

Figuur 6: Zicht op de parkeerplaats die nog steeds in gebruik is in het westelijke deel van het plangebied op
11/02/21.
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Figuur 7: Projectie van de uitgegraven fasen van proefput 3. De werkput werd nog verder naar het oosten
uitgebreid teneinde de grens van een aangetroffen gracht te kunnen bepalen (cfr. Infra).

1.2.2 Organisatie van het vooronderzoek
Het terreinwerk werd uitgevoerd door veldwerkleider Rosalie Vincent en archeoloog-assistent
Lisa Weys. Het veldwerk vond plaats op 11 februari 2021 en er werd aansluitend gedicht. Het
onderzoek werd op 30 maart 2021 voltooid, toen het westelijke deel van het projectgebied vrij
was voor het uitbreiden van proefput 3.

1.2.3 Gebruikt materiaal
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar de
sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te
verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. Onmiddellijk na het uitgraven werden de
sporen opgeschaafd, gefotografeerd (code NIAR20PS) en beschreven. Teneinde een goed
inzicht te krijgen in de bodemopbouw werden verspreid over het terrein een negental
wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20. De
foto’s werden genomen met een Nikon van het type Coolpix waterproof 18m/59ft Shockproof
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2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8. Alle vondsten werden gerecupereerd per context
en in een vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. Het digitaal inmeten van
de sporen en het bepalen van de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW)
werd gedaan door middel van een GPS toestel.

1.2.4 Inbreng specialisten
Aardkundige Pierre Legrand werd geraadpleegd voor de studie van de uitgevoerde profielen
en de interpretatie van de bodemopbouw.
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1.3 Assessment onderzochte gebied4
1.3.1 Landschappelijke ligging
Ninove is gesitueerd in de Vlaamse Ardennen en de leemstreek. De stad ligt in een alluviaal
gebied ten noorden van de Dendervallei en relatief hoog gelegen in vergelijking met de nabije
omgeving. Het projectgebied ligt op een kleine verhevenheid in de alluviale zone van de
Dender. Het relief daalt richting het zuiden, van +15m TAW naar +14,5m TAW. Het oost-west
verloop van het reliëf is vrij vlak, rond +14,4m TAW.
Er zijn verschillende waterlopen in de buurt van het projectgebied: De Dender stroomt 450m
ten zuiden en net ten westen van het plangebied liep één van zijn zijarmen. Ten oosten situeert
zich de Beverbeek.
De kans op erosie van het terrein is onbekend volgens de bodemerosiekaart maar de dichtst
nabijgelegen percelen hebben een zeer laag tot verwaarloosbaar potentieel op erosie. Het
plangebied ligt in een zone waarvan de Tertiaire sokkel bestaat uit afzettingen van het Lid van
Moen en het Quartair uit het type 3a5.

1.3.2 Historische situering
De oudste relevante kaart is de kaart van Jacob van Deventer (uit ca. 1565). Het terrein wordt
ten westen van de voorloper van de Kaardeloodstraat afgebeeld. Langsheen de
Kaardeloodstraat wordt ook bebouwing weergegeven. Het plangebied ligt vermoedelijk binnen
de achtererven van deze bebouwing. Verder ten oosten van de straat loopt een andere zijarm
van de Dender: de Beverbeek.

1.3.3 Archeologisch kader
Het plangebied ligt binnen de vastgestelde historische stadskern van Ninove. Net ten westen
van het plangebied liep een zijarm van de Dender en ten oosten de Beverbeek.
Op de kaart van Deventer (16de eeuw) wordt bebouwing weergegeven ten oosten van het
gebied. Een groot deel van het plangebied ligt in tuingebied of de zogenaamde achtererven.
Op de Ferrariskaart (1777) wordt op het uiterst oostelijke en noordelijke deel van het
plangebied bebouwing weergegeven. Deze bebouwing lijkt aan te houden in de 19de eeuw
maar verdwijnt in de 20ste eeuw (zeker wat betreft het oostelijke deel van het plangebied).
Rondom het plangebied werden al verschillende opgravingen en prospecties uitgevoerd. De
oudste artefacten werden gevonden ter hoogte van de Graanmarkt en dateren uit het
Mesolithicum. Voorts werden vooral sporen uit de late middeleeuwen gevonden.

Voor meer informatie, zie BOT B., Archeologienota ID 12348, Programma van maatregelen, Armand de
Riemaeckerstraat, Ledeberg, 2019. Raadpleegbaar via link:
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/notas/12348
5
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Het plangebied heeft een zeker verwachtingspatroon naar sporen vanaf de middeleeuwen
(oudere sporen zijn zeker niet uit te sluiten). Zowel bebouwing (muurfunderingen, beer- en
waterputten) als achtererfactiviteiten vallen binnen het verwachtingspatroon. Zeker de ligging
nabij een waterloop maakt de trefkans op resten van ambactelijke activiteiten zoals bvb.
leerlooiers groter. Concluderend kan gesteld worden dat de ligging van het plangebied een
groot archeologisch potentieel heeft.
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2 ASSESSMENTRAPPORT
2.1 Stratigrafie
Het maaiveld werd gemeten tussen +14,57m TAW (ter hoogte van put 2) en +13,80m TAW
(ten zuiden van proefput 3) waaruit een licht naar het zuiden aflopend terrein blijkt. Er werd
slechts 1 archeologisch niveau vastgesteld binnen het projectgebied. Dit situeerde zich in
proefput 2 op ca. +14,00m TAW en in proefput 3 op ca. +13,49m TAW (profiel 7), +13,29m
TAW (profiel 6) en +13,23m TAW (profiel 8). In totaal werden 8 profielen aangelegd om de
bodemopbouw binnen het projectgebied te registreren (Figuur 8).

Figuur 8: Alle profielen op het GRB.

2.1.1 Put 1
Put 1 bevindt zich op de hoek van de Armand de Riemaeckerstraat en de Kaardeloodstraat.
De proefput bestond in grote mate uit puinige ophogingspakketten en recente funderingen.
Door de hoge grondwaterstand en de insijpeling van water uit de vrijgelegde puinpakketten
liep de put echter zeer snel vol met water waardoor een duidelijk zicht op de bodemopbouw
moeilijk was en voortzetting van het onderzoek in dit deel van het projectgebied onmogelijk
werd (Figuur 9).
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Figuur 9: Zicht op het water dat uit de blootgelegde puinpakketten vrijkomt op ca. 70cm onder het maaiveld.

Profiel P1 (Figuur 8, Figuur 10) kon worden geregistreerd op de zuidelijke wand van proefput
1 tot een maximale diepte van 70cm (tot +13,49m TAW) aan de kant van de Kaardeloodstraat.
Er is te zien dat het maaiveld naar het oosten toe licht afloopt (+14,35m TAW ten oosten van
het profiel en +14,55m TAW naar het westen).
Een eerste laag van zwarte asfaltbrokken is zichtbaar in het bovenste deel van het profiel
(tussen +14,55m en +14,10m TAW), gevolgd door een puinpakket (L48) dat hoofdzakelijk
bestaat uit baksteenbrokken en mortel (tot +13,95m TAW). Dit pakket dekt muur M1 af.
Onder L48 werden, ten oosten van muur M1, zichtbaar in het midden van het profiel (vanaf
+14,15m TAW), verschillende pakketten zandleem (L27, L3 in L4) geregistreerd (vanaf
+13,95m TAW). Een pakket grijsbruine zandleem L27 met inclusies van baksteen en houtskool
brokjes wordt hier afgedekt door laag L3 van beige zandleem met bruine gevlekte zandleem.
De zichtbare bruine vlekken in laag L3 lijken te associeren met de er op liggende laag L4 die
het geheel bedekt met een puinig pakket van donker bruine zandleem met talrijke inclusies
van licht beige mortelbrokjes. Deze zandleemlagen dekken op hun beurt opnieuw een
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puinpakket L46 af (vergelijkbaar met laag L47). Ten westen van muur M1 is onder L48, vanaf
+14,25m TAW de puinige laag L47 zichtbaar die hoofdzakelijk bestaat uit baksteenbrokjes in
mortel (bijzonder nat).

Figuur 10: Zicht op het zuidelijke profiel P1 in proefput 1. De put kwam direct tijdens aanleg onder water
te staan vanwege het grondwater en de waterhoudende puinpakketten.

2.1.2 Put 2
Profielen P2 en P3 betreffen respectievelijk de oost- en noordzijde van proefput 2 en vertonen
onderling een vergelijkbare bodemsamenstelling (Figuur 11, Figuur 12). De bodem bestaat uit
een recente tuinlaag met daaronder verschillende vrij steriele alluviale zandleempakketten. Op
basis van profiel P7 in proefput 3 maken deze mogelijk deel uit van grachtstructuur S45 (cfr.
Infra).
De bodemopbouw in dit noordelijke deel van het terrein begint met een licht puinige
zwartbruine zandleem van ca. 50-60cm dik (tussen +14,00m en +14,57m TAW). Dit betreft de
teellaag van de voormalige tuinzone. Deze “teellaag” dekt een kuil S6 af. In vlak was S6
herkenbaar aan de witte kalkvulling.

Archeologienota NINOVE Armand de Riemaeckerstraat
20
Projectcode: 2020E99
Verslag van resultaten proefputtenonderzoek

Onder de teellaag bevinden zich allemaal vrij steriele alluviale zandleempakketten. Als eerste
is er laag L7: een 15cm (tussen +13,93m en +14,05m TAW) dikke laag van lichtbruine
zandleem met inclusies van bakstenen spikkels. Sporen van bioturbatie vanuit de bovenste
teellaag zijn ook zichtbaar.
Onder L7 situeert zich laag L8, tussen +13,80m en +13,95m TAW. L8 bestaat uit licht gelig
bruin kleiige zandleem waarin vrij veel houtskoolspikkels zijn waargenomen. De laag dekt zelf
L9 af. L9 is ca. 30 - 45cm dik in profiel P2 (tussen 13,35m en +13,80m TAW) en is ook, net als
L8, samengesteld uit licht bruine kleiige zandleem met inclusies van baksteenbrokjes en
houtskool spikkels. Laag L10 ligt tussen +12.75m en +13.35m TAW en bestaat uit een
vochtige, donker blauwig bruine, kleiige zandleem met weinig inclusies van baksteenbrokjes.
Het onderste deel van L10, tussen +12,55 en +12,75 m TAW, is iets donkerder blauw. Hoewel
de textuur identiek is aan die van laag L10, werd dit pakket geregistreerd als L44 en komt het
waarschijnlijk overeen met de accumulatie van sedimenten uit het bovenste pakket. Vanaf
+12,55m TAW is een geoxideerde, wellicht eolische, afzetting zichtbaar.6

Figuur 11: Profiel P2, de oostelijke wand van proefput 2.

Volgens de bodemkaart bestaat het quartair binnen het projectgebied uit type 3a met van boven naar
beneden 1) fluviatiele afzettingen, 2) eolische afzettingen, 3) fluviatiele afzettingen
6
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Figuur 12: Profiel P3, de noordelijke wand van proefput 2.

2.1.3 Put 3
Het onderzoek van proefput 3 is in twee fasen uitgevoerd aangezien het terrein op de eerste
dag van de opgraving nog niet volledig toegankelijk was. Een eerste deel van proefput 3 werd
geopend op de eerste dag van het onderzoek (11/02/21). Op 30/3/2021 werd de de put in
oostelijke en westelijke richting uitgebreid. In put 3 werden 5 profielen geregistreerd: P4 (op
de noordelijke zijde - west/oost georiënteerd), P5 (zuid/noord georiënteerd), P6 (op de
zuidelijke zijde - oost-west georiënteerd), P7 (oostelijke uitbreiding put 3) en P8 (westelijke
uitbreiding put 3) (Figuur 8).
In put 3 werden onder de tuinlaag twee watervoerende structuren aangetroffen. Enerzijds
grachtstructuur S45 (in profiel 6 en 7 en in vlak herkend als laag L29/L17). Anderzijds een
gedempte zijarm van de Dender (in profiel 8 en in vlak herkend als L42).
Aangezien profielen P6, P7 en P8 het meest representatief zijn voor de opbouw van het
terrein ter hoogte van put 3 zullen deze hieronder worden besproken.
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Profiel 6 (Figuur 13, Figuur 14)
Het niveau van het maaiveld op profiel 6 ligt rond +13,80m TAW. De eerste laag in profiel 6
betreft een puinpakket (te wijten aan de recente afbraakfase) van ca. 20 - 40cm dik. Onder dit
puinpakket situeert zich ten oosten in het profiel de dunne laag L21 (tussen +13,63m en
+13,50m TAW) samengesteld uit harde bruine zandleem met vrij veel houtskoolspikkels. L21
is in het westen van het profiel terug te vinden onder nummer L49 (tussen +13,63m en
+13,20m TAW) met extra inclusies van baksteenbrokken en mortelbrokjes.
Laag L20 onder laag L21 bestaat uit kleiige blauwig grijze zandleem met vrij veel spikkels
baksteen en houtskool (ca. 20 cm dik - tussen +13.60m en +13.20m TAW). L20/L49 en L21
kunnen als de recente tuinlaag aanzien worden. Het archeologisch niveau situeert zich onder
deze teellaag op ca. +13,20m TAW.
Afvalkuil S12, gevuld met donkerbruine zandleem, was uitgegraven in een dik pakket licht
groenig grijze zandleem L16 (ca. 60cm dik, zichtbaar vanaf +13.60m TAW) en ging tot in de
gelige, zandig lemige moederbodem (vanaf +12.90m TAW ten oosten van het profiel).
Het westelijke deel van profiel P6 vertoont de opeenvolging van verschillende gereduceerde
lagen tussen +13,40m en +12,90m TAW, die deel uitmaken van grachtstructuur S45. Onder
de ophogingspakketten L49 en L20 bevindt zich een ongeveer 40cm dikke laag licht groenig
grijze zandleem L28 (waarin lichte inclusies van baksteen, kalkzandsteen, houtskoolbrokjes
zijn aangetroffen, alsmede lichte sporen van bioturbatie). L28 rust op pakket L29 (80cm dik,
donker grijzig blauwe zandleem met veel inclusies van houtskool en vrij weinig baksteen
brokjes) en L24 (ca. 20cm dik en met identieke textuur en inclusies als L29). L24 is iets
donkerder dan L29 en onderscheidt zich door de aanwezigheid van talrijke wortels en sporen
van bioturbatie die wijzen op een concentratie van sedimenten en de ontwikkeling van een
vegetatieniveau. De laatste laag L30 betreft de diepst aangetroffen vulling van gracht S45.
Deze is samengesteld uit 20cm dikke, licht blauwig grijs gevlekte zandleem met zeer weinig
houtskool brokjes.
Laag L16 in het oosten van het profiel lijkt de oever van gracht S45 te vormen (vandaar de
licht groenige grijze kleur in verband met waterinfiltratie in de bodem).
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Figuur 13: Zicht op profiel P6.

L43

MB

Figuur 14: Gedigitaliseerde tekening van profiel 6 op de zuidelijke zijde van proefput 3. Het maaiveld
situeert zich op +13,79m TAW.
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Profiel 7 (Figuur 4, Figuur 8, Figuur 15, Figuur 16, Figuur 17)
Tijdens de tweede fase van de prospectie werd proefput 3 naar het oosten uitgebreid in de
vorm van een sleuf (ongeveer 2m breed) om de totale breedte van gracht S45 te kunnen
bepalen (Figuur 7).
Profiel P7 was west/oost georiënteerd en betreft de noordzijde van de oostelijke uitbreiding
van proefput 3. Ook in dit profiel is er eerst een ca. 20cm dik puinig pakket dat te associeren
is met de recente afbraakfase. Onder dit puinpakket situeert zich opnieuw de tuinlaag (tot ca.
+13.34m TAW) zoals L21/L49 in profiel 6. Deze laag dekt op haar beurt laag L29, en tevens
het archeologisch niveau, af. Dit is dezelfde laag als in profiel 6 en betreft een dempingspakket
binnen gracht S45. Het pakket is ongeveer 40cm dik (tussen +13.45m en +13.07m TAW) en
dekt zelf een ouder dempingspakket L53 af. L53 is een blauwig grijze, licht gevlekte, quasi
steriele, zandleem.
Grachtstructuur S45 (hier bestaande uit lagen L29 en L53) snijdt zelf door een alluviaal pakket
dat van boven naar beneden bestaat uit lagen L35, L50 en L51. Het licht bruinige pakket L38
werd op het eerste zicht geïdentificeerd als de moederbodem. De aanwezigheid van kleine
brokjes baksteen en houtskool noopten echter tot het verdiepen van profiel 7 om te verifieren
of de natuurlijke bodem bereikt was. Gezien de waterverzadigde situatie op het terrein werd
beslist om slechts lokaal te verdiepen. Er werd verdiept tot op een diepte van ca. 1,60m
(+12.01m TAW). Dieper was niet mogelijk vanwege het sterk opstuwende grondwater op die
diepte. Niettemin was duidelijk dat men met natuurlijke alluviale pakketten te maken had.
L38 is zichtbaar tot op +12,91m TAW en wordt gevolgd door twee lagen bijzonder vochtige
zandige zandleem L50 en L51. Vanwege de zandige textuur en de instabiliteit van het profiel
op deze diepte kon het profiel om veiligheidsredenen niet volledig schoongemaakt en
fotografeerd worden. L50 bestaat uit een vrij zandige, licht bruinig blauwe zandleem van
ongeveer 60cm dikte met talrijke insluitsels van houtskoolspikkels (tussen +12.91m en
+12.30m TAW). Het volgende pakket L51 komt overeen met een ongeveer 20cm dik, licht
gelige blauwe zandige zandleem met vrij weinig houtskool spikkels (zichtbaar tussen +12.41m
en +12.01m TAW). Het rust op een lichtgrijs pakket dat als MB is bestempeld maar, net als de
bovenliggende lagen L50 en L51, ook slechts één van de fluviatiele afzettingen uitmaakt.
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Figuur 15: Zicht op het westelijke deel van profiel P7. Het maaiveld situeert zich op +13,81m TAW.

Figuur 16: Zicht op het tweede (oostelijk en verdiept) deel van profiel P7.
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Figuur 17: Gedigitaliseerde tekening van profiel 7. Het maaiveld situeert zich op ca. +13,81m TAW.

Profiel 8 (Figuur 8, Figuur 18, Figuur 19)
De tweede prospectiefase, uitgevoerd op 30/03/2021, breidde proefput 3 ook naar het westen
uit zoals voorzien in het pvm van de in akte genomen archeologienota. In deze uitbreiding
werd de noordelijke wand als profiel P8 geregistreerd. Het maaiveldniveau bevindt zich tussen
+13,80 en +13,74m TAW. Het archeologisch niveau situeert zich op ca. +13.23m TAW.
Een reeks recente puinige ophogingspakketten (ca. 60 cm dik) waren zichtbaar in het bovenste
deel van het profiel tot +13,21m TAW. In het oostelijk uiteinde van profiel 8 was een recente
kuil S39 met grijze zandleem zichtbaar tussen +13.47m en +13.19m TAW. Deze was
uitgegraven in L16. Het pakket licht groenige grijze zandleem waaruit L16 bestaat, ook
waargenomen in profiel P6, is hier ongeveer 30cm dik (tegen 60cm in profiel P6). De
onderliggende moederbodem is zichtbaar vanaf +13.09m TAW.
In het westelijke deel van profiel 8 wordt een ca. 20cm dik ophogingspakket L40 van
donkergele zandleem gevolgd door twee lagen zandige zandleem L41 (vanaf +13,29m TAW)
en L42 (vanaf +13,02m TAW). Deze twee lagen hellen af in westelijke richting en zijn zichtbaar
op profiel P8 tot +12,41m TAW. L41 is samengesteld uit een lichtgrijzig groen zandig zandleem
met weining inclusies van houtskool spikkels en baksteenbrokjes. In de laag zijn nog restanten
van wortels aanwezig die wijzen op vegetatie. Laag L42 betreft een bruine zandleem met licht
grijzig groene vlekken (met zeer weining houtskool spikkels). In het westelijke deel van het
profiel werd de moederbodem niet bereikt. Wel werd daar een boring B3 geplaatst die duidelijk
maakt dat L43 nog ca. 70cm dieper (tot +11,74m TAW) doorloopt vooraleer over te gaan in
een blauwe zandleem. Het diepste punt zal zich echter nog meer westwaarts, buiten het
projectgebied bevinden.
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S40
S41
L42

S39
S16

Locatie boring B3
Figuur 18: Zicht op profiel P8 na verdiepen door vlak 1.

Figuur 19: Gedigitaliseerde tekening van profiel 8 op noord-westelijke zijde van proefput 3. Het maaiveld
situeert zich op +13.74m TAW.
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Figuur 20: Zicht op boring B3.
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2.2 Assessment sporen

Figuur 21: Sporenplan met de opgemeten hoogtes per proefput op het GRB. In rood het veronderstelde
traject van grachtstructuur S45. In blauw de oostelijke grens van de oude Dender-arm L42. Op basis van de
profielen in proefput 2, waar enkel alluviale pakketten aanwezig lijken, kan verondersteld worden dat
grachtstructuur S45 niet door proefput 2 loopt.
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2.2.1 Proefput 1

Figuur 22: Allesporenkaart in proefput 1

Put 1 (Figuur 22, Figuur 23, Figuur 24) was oostelijk gelegen in het projectgebied tussen de
Armand de Riemaeckstraat en de Kaardeloodstraat. Vlak 1 werd aangelegd op ca. 50cm
diepte (+13,65m TAW) ter hoogte van de eerste antropogene pakketten L3, L4 en L27. Na de
registratie van het vlak werd verder verdiept (tot ca. -70cm, +13,45m TAW) tot grondwater en
het uit het puin insijpelende water dit onmogelijk maakte.
In vlak 1 werd muur S1 aangetroffen: muur S1 heeft een breedte van ongeveer 50cm en een
noord-zuid oriëntatie. De muur is samengesteld uit twee rijen bakstenen met formaat
22,5x10,5x6cm die gevat zitten in een gelige beige zandmortel met kalkzandstippen. Deze
muur was nog in opstand bewaard op het moment dat het terrein genivelleerd werd in functie
van de huidige werken (Figuur 25).
Een tweede muur S2, parallel aan muur S1, werd 50cm naar het westen blootgelegd. Deze
muur S2 wordt gekenmerkt door zijn beperkte breedte (ca. 18cm) en bestaat uit een rij
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bakstenen in een kleiner formaat: 18x8x5cm met een rodige zandmortel. In profiel 1 was deze
niet meer zichtbaar.
Uit profiel 1 is alvast duidelijk dat de aangetroffen zandleempakketten L3, L4 en L27 onderdeel
zijn van een groter puinpakket aangezien zij zelf puinlaag S46 afdekken. Binnen proefput 1 en
binnen het uitgegraven niveau werden geen archeologisch relevante niveau’ s meer
aangetroffen.

Figuur 23: Zicht op muren M1 en M2 in proefput 1.

Figuur 24: Zicht op profiel P1, de zuidzijde van proefput 1.
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Figuur 25: Zicht op het projectgebied vanuit het zuidoosten. Duidelijk zichtbaar is muur M1 in opstand.

2.2.2 Proefput 2

Figuur 26: Allesporenkaart in proefput 2.
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Proefput 2 situeert zich in het noordelijk deel van het projectgebied. Behalve een relatief
ondiepe (20cm in profiel 2) puinkuil S6 met een kalklaagje in (Figuur 26, Figuur 27, Figuur 28,
Figuur 29) werden geen andere sporen aangetroffen. Kuil S6 situeerde zich in het vlak rond
+13,93m TAW (ongeveer 70cm onder het maaiveld). De afmetingen van deze kuil S6, gelegen
tegen de oostelijke wand, zijn relatief klein (1,20 x 0,70m).
De rest van proefput 2 bestaat uit een reeks alluviale zandleemlagen.

Figuur 27: Zicht op proefput 2, vlak 1.
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Figuur 28: Detailfoto van kuil S6 met kalkvulling in proefput 2.

Figuur 29: Profiel 2 in proefput 1 met de ondiepe kuil S6 zichtbaar.
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2.2.3 Proefput 3

S45

Figuur 30: Allesporenkaart in proefput 3. In rode stippellijn het veronderstelde traject van grachtstructuur
S45. In blauw de oostelijke grens van S42 dat een afzettingspakket is van een oude Dender-arm.

S11

Locatie
B1
L29

L38
Figuur 31: Zicht vanuit het oosten op proefput 3 op terreindag 2, na de oost- en westwaartse uitbreiding
van de initiële proefput. Centraal in het vlak is de grond geroerd als gevolg van de uitgraving van de initiële
proefput. Op de voorgrond L38 en het gereduceerde pakket L29. In rode stippellijn de veronderstelde grens
van grachtstructuur S45. Op basis van boring B1 liep S45 nog ca. 60cm onder het vlak door tot +13,42m
TAW. Op de achtergrond nog een restant van gecoupeerde kuil S11.
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Figuur 32: Zicht vanuit het zuidoosten op het westelijk deel van proefput 3. Aangelegd op terreindag 2.

S36

Figuur 33: Zicht vanuit het zuidwesten op het westelijk deel van proefput 2. Op de voorgrond is een
recente kuil S36 zichtbaar.
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Binnen proefput 3 werden twee waterhoudende structuren S45 en L42 aangetroffen naast een
aantal afvalkuilen. Deze worden hieronder verder toegelicht.

Gracht S45
Gracht S45 (noord-zuid georiënteerd) kon worden waargenomen in proefput 3 tussen +13,40m
en +12,90m TAW en de breedte ervan is, na reconstructie aan de hand van profielen 6 en 7,
ongeveer 6,2m. In vlak werd deze structuur evenwel niet duidelijk herkend.

S11

S13

S12

Figuur 34: Vlak 1 proefput 1 op de eerste terreindag. Op het vlak zijn verschillende kuilen (cfr. Infra)
zichtbaar. Grachtstructuur S45 evenwel niet. In rood de westelijke grens van de gracht op basis van profiel
6.

Tijdens de aanleg en registratie van profielen P6 en P7 in proefput 3 konden verschillende
lagen (L28, L29, L24 en L30) worden geïnterpreteerd als opvullingspakketten van een
grachtstructuur. De gracht is ca. 6,2m breed en op basis van de uitgevoerde boring B3 (Figuur
35) bleek deze nog ca. 60cm onder het vlak door te lopen tot +12,42m TAW. Dit komt overeen
met de onderkant van de gracht in profiel 6 (onderkant L30 = +12,37m TAW).
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Er werd een boring uitgevoerd om de diepte van grachtstructuur S45 na te gaan. Deze bleek
nog ca. 60cm dieper te gaan.

Figuur 35: Boring 1 centraal in het veronderstelde traject van grachstructuur S45. De boring laat uitschijnen
dat de bodem nog ca. 60cm dieper aanwezig is. Daarna is een licht blauwige zandleem zichtbaar.

Oude Denderarm L42
In het westelijk deel van proefput 3 werd, na de aanleg van vlak 1 op ca. 70cm onder het
maaiveld (ca. +13.03m TAW), duidelijk dat de verschillende bodemlagen richting het westen
doken. Het was snel duidelijk dat dit diende gelinkt te worden aan de gedempte oude
Denderarm die zich op de westelijke grens van het projectgebied situeert. Bijgevolg werd
beslist om verder te verdiepen ten einde de grens van deze Denderarm in vlak te kunnen
registreren. De aflijning in vlak werd duidelijk zichtbaar op een diepte van ca. 1,30m (+12,44m
TAW) (Figuur 36). Op dit niveau kon laag L42 duidelijk in vlak gevolgd worden. De oude
Denderarm bleek ook een NNW – ZZO orientatie te hebben. In het uiterste westen van
proefput 3 werd vervolgens ook nog een boring 3 geplaatst die duidelijk maakt dat L42 nog ca.
70cm dieper (tot +11,74m TAW) doorloopt vooraleer over te gaan in een blauwe zandleem.
Het diepste punt zal zich echter nog meer westwaarts, buiten het projectgebied bevinden.
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L42

Figuur 36: Detail van L42 die in het vlak doorloopt.

Figuur 37: Boring B3.
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Kuilen
In totaal werden 10 kuilen aangetroffen in proefput 3. Zeven van deze kuilen (S12, S18, S22,
S23, S37, S39 en S43) zijn tijdens het onderzoek tevens geregistreerd in profielen P4, P6 en
P8. Kuilen S11, S12, S13 en S36 zijn waargenomen in vlak (Figuur 30, Figuur 34).
Al deze kuilen zijn gevuld met een donkergrijze zandleem en bevatten in min of meerdere mate
bouwpuin, maar ook de aanwezigheid van botten met snijsporen. Het betreffen allemaal afvalen puinkuilen. Dit is duidelijk het geval voor kuilen S11 (in vlak op +12,82m TAW) en S12
(Profiel 6) die zich onderscheiden door hun vierkante formaat en hun relatief grote afmetingen
(Figuur 38).
Kuil S11, die representatief is voor deze groep, zal hier in detail worden besproken. De
afmetingen zijn ongeveer 1,80x1,60m. De vulling is samengesteld uit donkergrijze kleiige
zandleem met talrijke inclusies van baksteen, kalkzandsteen, mortel en houtskool. De kuil
bleek na couperen (Figuur 39) ca. 55cm diep te zijn. Een tweede pakket groenige blauwe klei
(L34) van ten minste 60cm dikte komt overeen met de invloed van de kuil op de
waterhuishouding in zijn omgeving.
Het in deze afvalkuil gevonden materiaal bestaat uit enkele fragmenten aardewerk die in de
Nieuwe tijd gedateerd kunnen worden (cfr. Infra, Figuur 40).
De andere kuilen die in proefput 3 worden aangetroffen zijn kleiner van omvang, maar passen
in deze categorie van puinige afvalkuilen.

Figuur 38: Afvalkuil S11 op vlak in proefput 3.
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Figuur 39: Zicht op coupe van S11.
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2.3 Assessment vondsten
2.3.1 Kuilen S11 en S12
In de grote afvalkuilen (S11 en S12) van proefput 3 zijn verscheidene fragmenten aardewerk
(Figuur 40, Figuur 41) en dierlijke botten met snijsporen (Figuur 42) aangetroffen. Afvalkuil
S11 (Figuur 40) bestaat uit fragmenten van rood aardewerk dat aan binnen- en buitenzijde is
geglazuurd met een doorzichtige loodglazuur. Daarnaast werden ook enkele fragmenten van
een bord in rood aardewerk met slibversiering (geel en groen) aangetroffen dat vooral vanaf
de 16de eeuw gebruikelijk werd in het tafelgerei. Een klein fragment in wit aardewerk met een
blauw geschilderd bloemmotief kan wellicht geassocieerd worden met het restant van een
onbeschilderde wandtegel (Hollandse witjes) die vooral geproduceerd werden tijdens de
Nieuwe Tijd (16de-17de eeuw).
De fragmenten aardewerk uit kuil S12 (Figuur 40) bestaan uit rood aarwerk met sporen van
transparante loodglazuur evenals enkele fragmenten Westerwaldsteengoed. De bloeiperiode
van dit type steengoed start vanaf de 17de eeuw7.

Figuur 40: Aardewerk uit afvalkuil S11 (INV 5).

7

HOFSTRA G.H., Een determinatie handleiding voor Steengoed, Argeos, 2014.
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Figuur 41: Aardewerk uit afvalkuil S12 (INV 7).

Figuur 42: Botten uit kuilen S11 en S12.

2.3.2 Gracht S45
De fragmenten aardewerk die in de opvullingspakketten van gracht S45 zijn aangetroffen,
betreffen grijs aardwerk of rood aardewerk zonder glazuur. Figuur 43 toont het materiaal dat
kon worden gerecupereerd uit de onderste laag L30. Het betreft 1 oorfragment en 2 wanden
in grijs aardewerk en 1 oorfragment in rood ongeglazuurd aardewerk. De afwezigheid van
glazuur en versiering contrasteert met het materiaal gevonden in de omliggende afvalkuilen
(zie Kuilen S11 en S12) en dient ouder (volle – late Middeleeuwen) gedateerd. In de bovenste
laag L29 van gracht S45 (Figuur 44) werden ook stukken grijs aardewerk aangetroffen maar
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ook een fragment van rood aardewerk dat aan beide zijden bedekt was met een groenige
bruine glazuur. Dit fragment dateert het geheel al iets later richting de late Middeleeuwen.
Op basis van het vondstmateriaal kan duidelijk gesteld worden dat de dempingsfasen van
gracht S45 ten laatste te situeren zijn in de late middeleeuwen. Dit komt tevens overeen met
het feit dat deze gracht niet te zien is op de kaart van Deventer uit 1565.

Figuur 43: Aardewerk uit L30 van gracht S45

Figuur 44: Aardewerk uit L29 van gracht S45.
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2.4 Assessment stalen
Niet van toepassing voor dit onderzoek. De aangesneden contexten waren allen vrij steriel en
weinig organisch zodat staalname in functie van bijvoorbeeld macrobotanisch- of
palynologisch onderzoek niet zinvol was.

2.5 Assessment conservatie
Niet van toepassing voor dit onderzoek.

Archeologienota NINOVE Armand de Riemaeckerstraat
46
Projectcode: 2020E99
Verslag van resultaten proefputtenonderzoek

3 DATERING EN INTERPRETATIE
De 3 proefputten die op het projectgebied zijn uitgevoerd, hebben het mogelijk gemaakt de
nodige informatie te verzamelen over de bewoning van het land door de eeuwen heen.

3.1 Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen
De belangrijke aanwezigheid van grondwater in proefput 1, dat in de puinpakketten
stagneerde, maakte onderzoek beneden 0,70m onder het maaiveld onmogelijk. Niettemin
maakte het wel mogelijk de aanwezigheid vast te stellen van de funderingsmuren die te linken
zijn aan de vroegere bebouwing die uitkeek op de Kaardeloodstraat en die gedateerd kunnen
worden in het begin van de 20ste eeuw. Uit profiel 1 blijkt ook dat het bodemarchief ter hoogte
van proefput 1, behalve de recente muurfunderingen M1 en M2, uitsluitend bestaat uit
puinpakketten tot op minstens (en zeer waarschijnlijk dieper) +13,49m TAW. Op deze diepte
situeert zich in het oostelijk uiteinde van proefput 3 ook reeds het archeologisch niveau (cfr.
Infra) zodat de kans op nog intacte archeologische lagen ter hoogte van proefput 1 zeer klein
is.
Het archeologisch niveau ter hoogte van proefput 2 situeerde zich onder de recente tuinlaag
op ca. +14,00m TAW of ca. 50cm onder het maaiveld. Binnen deze proefput werd enkel een
puinkuil S6 vastgesteld. Daarnaast bestaat de bodem ter hoogte van proefput 2 uitsluitend uit
fluviatiele/alluviale pakketten waar sporadisch een residueel fragmentje aardewerk of
bouwmateriaal in aanwezig is.
Ter hoogte van proefput 3 werden meer sporen aangetroffen. Ook hier werd, op ca. 30-50cm
onder het maaiveld, maar 1 archeologisch niveau vastgesteld: op ca. +13,49 mTAW (profiel
7), +13,29m TAW (profiel 6) en +13,23m TAW (profiel 8). Het is duidelijk dat dit niveau lager
ligt dan in de noordelijke profielput 2. Dit komt ook overeen met het relief op maaiveld niveau.
Binnen proefput 3 werden twee waterhoudende structuren aangesneden. Enerzijds centraal
binnen de put een ca. 6,2m brede en 1,42m diepe (+12,37m TAW), N-Z georienteerde gracht
S45. Anderzijds in het uiterste westen van de proefput de oostelijke aanzet van de oude
gedempte Dender-arm L42 die voor ca. 6m aanwezig was in het projectgebied en verder
westwaarts doorliep. Ter hoogte van het westelijk uiteinde van proefput 3 was deze Denderarm ca. 2,07m diep (+11,74m TAW).
Het gerecupereerde vondstmateriaal maakt duidelijk dat gracht S45 wellicht ergens in de volleof late Middeleeuwen is aangelegd en in de late Middeleeuwen is gedempt. Dit komt ook
overeen met het feit dat de gracht niet meer afgebeeld wordt op de kaart van Deventer (Figuur
47). Zoals gesteld is gracht S45 noord-zuid georienteerd. Men zou dan ook verwachten dat
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deze gracht ook terug te vinden is in profiel 2 van proefput 2. In dat profiel kon de gracht echter
niet duidelijk worden herkend.
Uit de lagen die met de oude Dender-arm worden geassocieerd (L40, L41 en L42) kon echter
geen materiaal worden gerecupereerd om de demping te kunnen dateren. Als men afgaat op
de iconografie, dan zou deze Dender-arm nog open gelegen hebben in de 19de eeuw (Figuur
45, Figuur 46). Hier dient echter wel een kanttekening bij gemaakt. Op de kaart van Deventer
(Figuur 47) maakt de oude Dender-arm een westwaarste bocht terwijl de vaststelling op het
terrein een structuur aantoont die eerder NNW-ZZO georienteerd is. Het is niet duidelijk of
men hier dus toch niet met een andere, oudere Dender-arm te maken, dan wel dat de kaart
van Deventer de situatie niet geheel correct weergeeft. De orientatie van de Dender-arm op
de meer recente, en normaal meer accurate kaarten (vb. Popp) suggereert alvast het laatste
aangezien deze wel correspondeert met de situatie op het terrein.
Behalve deze waterhoudende structuren werden in proefput 3 ook nog een aantal puin- en
afvalkuilen aangetroffen. Deze kuilen bevatten voornamelijk afval van bouwmateriaal, wat
aardewerk en dierlijk bot en kunnen gedateerd worden vanaf de Nieuwe Tijd (vanaf ca. 1617de eeuw). Het is duidelijk dat het terrein, na de demping van gracht S45, gebruikt werd om
afval te dumpen.

Figuur 45: Projectgebied op de Villaretkaart (1745 – 1748) (overgenomen uit BOT B., 2019, p. 26).
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Figuur 46: Projectgebied op de Poppkaart (1842 – 1879) met direct links de oude Dender-arm.
Overgenomen uit BOT B., 2019, p. 29).

Figuur 47: Detail van kaart van Jacob van Deventer (1565) met aanduiding van het plangebied. (bron:
https://uurl.kbr.be/1043849)
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3.2 Confrontatie met resultaten bureaustudie
Sommige elementen van het bureauonderzoek kunnen in verband worden gebracht met de
resultaten van de prospectie die werd uitgevoerd op het terrein op de hoek van de Armand de
Riemaeckerstraat en de Kaardeloodstraat.
Allereerst kon de nabijheid van het projectgebied tot een zijarm van de Dender bevestigd
worden. In het westen van het projectgebied werd effectief de oostelijke aanzet aangetroffen
van een grote waterhoudende structuur. Deze was ca. 4m te volgen in profiel 8, proefput 3 en
op zijn diepst vastgestelde punt 2m diep onder het maaiveld. Deze structuur liep verder
westwaarts door buiten het projectgebied en wordt geassocieerd met de oude Dender-arm
zoals afgebeeld op het iconografisch materiaal.
Daarnaast bevestigde het terreinonderzoek dat het projectgebied duidelijk gelegen is binnen
een zone van fluviatiele/alluviale afzettingen wat niet onlogisch is aangezien de nabijheid van
de Dender.
Op basis van de bureaustudie werd echter, niet onterecht gezien de locatie aan de rand van
de stad en de nabijheid van water, ook een grote verwachting geformuleerd, zeker vanaf de
middeleeuwen, naar sporen van artisanale activiteit, beerputten, waterputten enz.. Deze
verwachting werd echter niet ingelost en is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van
twee grote waterlopen centraal en westelijk binnen het projectgebied. De site was wellicht
gewoon te nat om enige activiteit te ontwikkelen. Dit veranderde wanneer de centrale gracht
S45 gedurende de late middeleeuwen/Nieuwe Tijd gedempt werd maar ook dan bestond de
activiteit enkel uit het occasioneel dumpen van afval.

Archeologienota NINOVE Armand de Riemaeckerstraat
50
Projectcode: 2020E99
Verslag van resultaten proefputtenonderzoek

3.3 Synthese
Het archeologisch onderzoek bracht een bijzonder nat terrein aan het licht waar de
aanwezigheid van een oude noord-zuid georienteerde, 6,2m brede en 1,43m diepe gracht
(S45) kon worden vastgesteld centraal in het terrein. Op basis van het vondstmateriaal in de
gracht wordt deze gedateerd in de volle/late middeleeuwen. Ergens op het einde van de late
middeleeuwen, zeker vóór het midden van de 16de eeuw (cfr. Deventer), werd deze gracht
gedempt. Vanaf dan ziet men blijkbaar ook de mogelijkheid om binnen het terrein occasioneel
afval te dumpen. Hiervan getuigen een aantal afvalkuilen aangetroffen die op basis van hun
vondstmateriaal te dateren zijn vanaf de Nieuwe Tijd en later.
In het uiterste westen van het projectgebied kon ook de oostelijke aanzet van de oude Denderarm worden vastgesteld zoals hij ook zichtbaar is op o.a. de Villaretkaart (1745 – 1748) en
Poppkaart (1842 – 1879) en die dus zeker tot in de 19de eeuw open lag.
Ter hoogte van de Kaardeloodstraat maakt proefput 1 duidelijk dat de bodem daar, behoudens
enkele muurfunderingen van de recente straatbebouwing, voornamelijk bestaat uit
puinpakketten. Sporen van de historische bebouwing worden daar niet meer verwacht.
Op basis van bovenstaande is duidelijk dat er archeologische sporen aanwezig zijn binnen het
terrein. Er kan echter niet gesproken worden over een waardevolle archeologische site.
Behalve de middeleeuwse gracht S45, en wellicht de oude Dender-arm, zijn alle andere
aangetroffen sporen ten vroegste te dateren in de Nieuwe Tijd. De vullingen van gracht S45
en Dender-arm L42 zijn echter vrij steriel en weinig organisch waardoor zij geen potentieel
bevatten voor eventueel macrobotanisch of palynologisch onderzoek. Daarnaast betreffen de
aangetroffen sporen uitsluitend afvalkuilen met voornamelijk puinmateriaal waardoor zij geen
echt extra potentieel bevatten om meer inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de eetgewoontes,
materiele cultuur of artisanale activiteiten uit die periode.
De aangetroffen sporen zijn afdoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde
vooronderzoek. Bijkomende kenniswinst wordt niet meer verwacht zodat verder archeologisch
onderzoek in de vorm van een opgraving hier niet meer opportuun wordt geacht en dus ook
niet geadviseerd.
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3.4 Beantwoording onderzoeksvragen
•

Hoe diep bevindt zich het archeologisch niveau?
Het maaiveld werd gemeten tussen +14,57m TAW (ter hoogte van put 2) en +13,80m
TAW (ten zuiden van proefput 3) waaruit een licht naar het zuiden aflopend terrein
blijkt. Er werd slechts 1 archeologisch niveau vastgesteld binnen het projectgebied. Dit
situeerde zich in proefput 2 op ca. +14,00m TAW en in proefput 3 op ca. +13,49m TAW
(profiel 7), +13,29m TAW (profiel 6) en +13,23m TAW (profiel 8).

•

In hoeverre is het plangebied verstoord?
Tijdens het onderzoek werden op het terrein geen verstoringen waargenomen. In
proefput 1 werden echter verscheidene puinige pakketten waargenomen ter hoogte
van de funderingen van de oude gebouwen die uitkijken op de Kaardeloodstraat. Daar
lijkt het archeologisch bodemarchief vernietigd.

•

Hoeveel archeologische niveaus kunnen onderscheiden worden?
Op het terrein werd slechts één archeologisch niveau waargenomen.

•

Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische
resten?
De aangetroffen archeologische resten betreffen een middeleeuwse gracht die tegen
het einde van de late Middeleeuwen-begin Nieuwe tijd (ten laatste midden 16de eeuw)
werd gedempt, enkele afval- en puinkuilen vanaf de Nieuwe Tijd (16de eeuw en later)
en een deel van de oude Dender-arm ten westen van het projectgebied die tot in de
19de eeuw open lag.

•

Hoe is de opbouw van de chronologie van de aanwezige archeologische resten?
De oudste sporen die op het projectgebied zijn aangetroffen, betreffen lagen die te
associeren zijn met gracht S45. Het materiaal betreft overwegend grijs aardewerk met
slechts 1 fragment rood geglazuurd materiaal. De gracht wordt gedateerd in de
middeleeuwen en werd ten laatste gedempt tegen het midden van de 16de eeuw. Na
het dempen van deze gracht, vanaf de Nieuwe Tijd, werd het terrein occasioneel
gebruikt om puin en afval te storten. In het uiterste westen van het projectgebied werd
de oostelijke aanzet van de oude Dender-arm vastgesteld zoals zichtbaar op het
iconografisch materiaal. Deze loop lag zeker nog open in de 19de eeuw (cfr. Popp).

•

Wat is de onderlinge samenhang tussen de sporen en structuren?
n.v.t.
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•

Welke specifieke activiteiten hebben binnen het onderzoeksgebied plaatsgevonden?
Het onderzoeksgebied aan de rand van de oude stadskern van Ninove kende weinig
specifieke activiteiten. Gedurende de middeleeuwen was het wellicht een zeer natte
locatie getuige de middeleeuwse gracht S45, de alluviale sedimenten en de oude
Dender-arm. Pas vanaf de Nieuwe Tijd kwam daar wat verandering in wanneer gracht
S45 gedempt werd (ten laatste midden 16de eeuw). Vanaf dan verschijnen een aantal
afval- en puinkuilen op het terrein en wordt het terrein wellicht ontwikkeld als
bouwperceel langsheen de Kaardeloodstraat waarbij het westelijk deel van het
projectgebied deel uitmaakt van het achtererf.

•

Wat zijn de materiële aanwijzingen hiervoor?
De enige activiteit die kon worden vastgesteld is het dumpen van afval en puin wat
gemanifesteerd is in enkele afval- en puinkuilen.

•

Passen deze in de historische context van de locatie?
Het aantreffen van enkele puin- en afvalkuilen past binnen de ligging van het
projectgebied aan de rand van de Ninoofse oude stadskern.

•

Uit welke periode dateren de vondsten? Kan er een functionele interpretatie aan
gegeven worden?
De vonsten (aardewerk, bouwmateriaal, dierlijk bot) zijn fragmentair en weinig talrijk.
Het materiaal dateert uit de volle/late Middeleeuwen (gracht S45) terwijl het materiaal
uit de aangetroffen afvalkuilen te dateren valt vanaf de Nieuwe Tijd (vanaf de 16de
eeuw).

•

Wat is de datering en samenstelling van de aangetroffen ophogingslagen?
In proefputten 2 en 3 bevond zich bovenaan een puinpakket dat te relateren is aan de
recente afbraakwerken. Daaronder bevindt zich echter direct een “tuinlaag” met
daaronder de alluviale/fluviatiele ondergrond. Duidelijke ophogingslagen werde niet
aangetroffen.

•

Moet er, op basis van de archeologische resten, een vlakdekkend vervolgonderzoekonderzoek plaatsvinden? Wat is de ruimtelijke afbakening van het vervolgonderzoek?
Welke vraagstellingen dienen geformuleerd worden voor een vervolgonderzoek?
Op basis van de resultaten is duidelijk dat er archeologische sporen aanwezig zijn
binnen het terrein. Er kan echter niet gesproken worden over een waardevolle
archeologische site. Behalve de middeleeuwse gracht S45, en wellicht de oude
Dender-arm, zijn alle andere aangetroffen sporen ten vroegste te dateren in de Nieuwe
Tijd. De vullingen van gracht S45 en Dender-arm L42 zijn echter vrij steriel en weinig
organisch waardoor zij geen potentieel bevatten voor eventueel macrobotanisch of
palynologisch onderzoek. Daarnaast betreffen de aangetroffen sporen uitsluitend
afvalkuilen met voornamelijk puinmateriaal waardoor zij geen echt extra potentieel
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bevatten om meer inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de eetgewoontes, materiele
cultuur of artisanale activiteiten uit die periode.
De aangetroffen sporen zijn afdoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde
vooronderzoek. Bijkomende kenniswinst wordt niet meer verwacht zodat verder
archeologisch onderzoek in de vorm van een opgraving hier niet meer opportuun wordt
geacht en dus ook niet geadviseerd.

Specifieke onderzoeksvragen:
•

Wat vertelt het profiel in proefput 3 over de loop van de zijarm van de Dender? Zijn
er pakketten te linken aan deze loop?
Pakketten L41 en L42 van profiel P8 in werkput 3 maken duidelijk dat de oostelijke
aanzet van de zijarm van de Dender is aangesneden. Deze waterloop was op zijn
diepst vastgestelde punt 2,06m diep en kon ca. 4m in proefput 3 gevolgd worden. De
waterloop loopt verder westwaarts buiten het projectgebied.

•

Is er een alluvium aanwezig? Dekt dit alluvium een oud niveau af? Is er sprake van
een paleobodem?
Binnen het projectgebied bestaat de bodem overwegend uit alluviale/fluviatiele
sedimenten. Deze konden vastgesteld worden in proefputten 2 en 3. In proefput 3
werden ook alluviale sedimenten (L41 en L42) aangetroffen die te linken zijn aan de
oude Dender-arm. Er werd geen paleobodem vastgesteld.

•

Zijn er sporen uit de metaaltijden aanwezig?
Er zijn geen sporen uit de metaaltijden aanwezig.

•

Bevinden zich archeologische resten van ambachtelijke activiteiten binnen het
plangebied?
Er zijn geen sporen van ambachtelijke activiteiten gevonden binnen het plangebied.
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4

POTENTIEEL OP KENNISVERMEERDERING

4.1 Aard van de potentiële kennis
Het vooronderzoek binnen het projectgebied bracht de aanwezigheid van de zijarm van de
Dender aan het licht, alsmede een middeleeuwses gracht S45 en enkele afval- en puinkuilen
die dateren vanaf de Nieuwe Tijd en later. Op basis van de resultaten is duidelijk dat er
archeologische sporen aanwezig zijn binnen het terrein. Er kan echter niet gesproken worden
over een waardevolle archeologische site. Behalve de middeleeuwse gracht S45, en wellicht
de oude Dender-arm, zijn alle andere aangetroffen sporen ten vroegste te dateren in de
Nieuwe Tijd. De vullingen van gracht S45 en Dender-arm L42 zijn echter vrij steriel en weinig
organisch waardoor zij geen potentieel bevatten voor eventueel macrobotanisch of
palynologisch onderzoek. Daarnaast betreffen de aangetroffen sporen uitsluitend afvalkuilen
met voornamelijk puinmateriaal waardoor zij geen echt extra potentieel bevatten om meer
inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de eetgewoontes, materiele cultuur of artisanale activiteiten
uit die periode.
De aangetroffen sporen zijn afdoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde
vooronderzoek. Bijkomende kenniswinst wordt niet meer verwacht zodat verder archeologisch
onderzoek in de vorm van een opgraving hier niet meer opportuun wordt geacht en dus ook
niet geadviseerd.

4.2 Waardering
De prospectie maakte duidelijk dat de bodemopbouw nog in grote mate intact was. Enkel ter
hoogte van proefput 1 werden, behoudens twee recente muurfunderingen, enkel puinlagen
aangetroffen. Er zijn ook effectief archeologische sporen aanwezig binnen het terrein. Deze
konden echter tijdens dit vooronderzoek afdoende gedocumenteerd worden. De site bezit
geen verder potentieel tot kennisvermeerdering waardoor een vervolgonderzoek niet wordt
geadviseerd.

4.3 Kader voor exploitatie voor potentieel op kennisvermeerdering
Verder onderzoek op het projectgebied wordt niet aanbevolen en zou niet leiden tot een
vermeerdering van de kennis.
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5 SAMENVATTING
Deze nota wordt opgemaakt als vervolg op de in akte genomen archeologienota ID 12348 die
zelf werd opgemaakt in het kader van de geplande omgevingsvergunningsaanvraag voor
stedenbouwkundige handelingen in het centrum van de stad Ninove op de hoek van de
Armand De Riemaeckerstraat met de Kaardeloodstraat. (provincie Oost-Vlaanderen). De
archeologienota adviseerde namelijk op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek een
verder archeologisch vooronderzoek in de vorm van 3 proefputten. De nota is de rapportering
van dit proefputtenonderzoek. De locatie is momenteel in gebruik als een parking.
De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 694m2 waarbij de totale oppervlakte
van de ingreep in de bodem 100m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m2 of meer bedraagt. Het projectgebied
situeert zich namelijk in een vastgestelde archeologische zone.
De geplande werken voorzien in de bouw van 11 appartementen verdeelt over vier
verdiepingen. Aan de oostelijke zijde van het gelijkvloers wordt een handelsruimte voorzien.
Daarnaast zullen enkele overdekte en niet-overdekte parkeerplaatsen en een technische
ruimte voorzien worden.
De nieuwbouw wordt gefundeerd door middel van een palenfundering die een minimale diepte
van 4m zal bereiken. Twee liftputten en een nieuw rioleringsstelsel met diverse
regenwaterputten worden ook voorzien. De aanleg van de diverse putten en rioleringen zullen
gepaard gaan met een ingreep tot 2m diepte ten opzichte van het maaiveld. Er wordt verwacht
dat deze voorzieningen een serieuze ingreep in de bodem zullen hebben.
In totaal zijn 3 proefputten aangelegd waarbij in totaal 8 profielen werden geregistreerd
teneinde de bodemopbouw te illustreren.
De belangrijke aanwezigheid van grondwater in proefput 1, dat in de puinpakketten
stagneerde, maakte onderzoek beneden 0,70m onder het maaiveld onmogelijk. Niettemin
maakte het wel mogelijk de aanwezigheid vast te stellen van de funderingsmuren die te linken
zijn aan de vroegere bebouwing die uitkeek op de Kaardeloodstraat en die gedateerd kunnen
worden in het begin van de 20ste eeuw. Uit profiel 1 blijkt ook dat het bodemarchief ter hoogte
van proefput 1, behalve de recente muurfunderingen M1 en M2, uitsluitend bestaat uit
puinpakketten tot op minstens (en zeer waarschijnlijk dieper) +13,49m TAW. Op deze diepte
situeert zich in het oostelijk uiteinde van proefput 3 ook reeds het archeologisch niveau (cfr.
Infra) zodat de kans op nog intacte archeologische lagen ter hoogte van proefput 1 zeer klein
is.
Ten westen van de straatbebouwing situeerde zich het achtererf waar proefputten 2 en 3
werden aangelegd. Het archeologisch niveau situeerde zich daar op ca. 50cm onder het
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maaiveld. De bodem bestaat uit fluviatiele/alluviale pakketten waarin, in het uiterste westen
van proefput 3, de oostelijke aanzet tot de westelijk gelegen oude Dender-arm is ingesneden.
Deze Dender-arm kon ca. 4m in proefput 3 gevolgd worden en was op zijn diepst vastgestelde
punt ca. 2,06m diep. Deze waterloop liep verder westwaarts buiten het projectgebied. Het
kaartmateriaal (o.a. Popp) maakt duidelijk dat deze oude Dender-arm nog open lag in de 19de
eeuw.
Centraal binnen het projectgebied werd een noord-zuid georienteerde gracht S45
aangetroffen. Deze gracht was ca. 6,2m breed en 1,42m diep. Het gerecupereerde
vondstmateriaal wijst op een datering in de volle-late middeleeuwen. Ten laatste tegen het
midden van de 16de eeuw is deze gracht echter gedempt. Zo is deze gracht immers niet meer
te zien op de kaart van Deventer (1565). Na het dempen van deze gracht wordt dit deel van
Ninove wellicht verkaveld tot bouwgrond en zal er bebouwing ontstaan aan de
Kaardeloodstraat waarbij de rest van het perceel dienst doet als achtererf. Het is ook pas vanaf
de Nieuwe Tijd (vanaf de 16de eeuw) dat men afval- en puinkuilen ziet verschijnen op het
projectgebied. Wellicht was het terrein voordien te nat om enige activiteiten te kunnen
ontplooien.
Op basis van de resultaten kan dus gesteld worden dat er archeologische sporen aanwezig
zijn binnen het terrein. Er kan echter niet gesproken worden over een waardevolle
archeologische site. Behalve de middeleeuwse gracht S45, en wellicht de oude Dender-arm,
zijn alle andere aangetroffen sporen ten vroegste te dateren in de Nieuwe Tijd. De vullingen
van gracht S45 en Dender-arm L42 zijn echter vrij steriel en weinig organisch waardoor zij
geen potentieel bevatten voor eventueel macrobotanisch of palynologisch onderzoek.
Daarnaast betreffen de aangetroffen sporen uitsluitend afvalkuilen met voornamelijk
puinmateriaal waardoor zij geen echt extra potentieel bevatten om meer inzicht te verkrijgen
in bijvoorbeeld de eetgewoontes, materiele cultuur of artisanale activiteiten uit die periode.
De aangetroffen sporen zijn afdoende gedocumenteerd tijdens het uitgevoerde
vooronderzoek. Bijkomende kenniswinst wordt niet meer verwacht zodat verder archeologisch
onderzoek in de vorm van een opgraving hier niet meer opportuun wordt geacht en dus ook
niet geadviseerd.
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Bijlage 9 - Sporenlijst
Spoornr
1
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Type
muur
muur
laag
laag
laag
interface
laag
laag
laag
laag
interface
interface
interface
laag
laag
laag
laag
interface
laag
laag
laag
interface
interface
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag
interface
interface
interface
laag
interface
laag
laag
laag
interface
laag
interface
interface
laag
laag
laag
laag
laag
laag
laag

Interpretatie

Interface

kuil

kuil
kuil
kuil

kuil

kuil
kuil
gracht
12

gracht
gracht
12
12
11
11
kuil
kuil
kuil
kuil
oude Dender-arm
oude Dender-arm
kuil
gracht
insteek

Zone
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Werkput
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
3
3
3
3
3
3
3
1
3
4
3
3
3
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
1
2
3
3
3
3
3

Vak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vlak
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
5
6
5
1
2
3
3
1
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Periode

volle/late Me

volle/late Me
volle/late Me
nieuwe tijd
nieuwe tijd
nieuwe tijd
nieuwe tijd

Bijlage 10 - inventarislijst
Invnr

Spoornr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

5
7
10
10
11
11
12
12
14
16
16
17
17
22
29
30
35
37
37
38
38
38
38
45
45
45
5

Materiaal soort
aardewerk
aardewerk
aardewerk
bot
aardewerk
bot
aardewerk
bot
aardewerk
bouwmateriaal
aardewerk
bot
aardewerk
aardewerk
aardewerk
aardewerk
aardewerk
aardewerk
glas
aardewerk
bouwmateriaal
bot
natuursteen
aardewerk
bouwmateriaal
bot
bouwmateriaal

Technische groep

dierlijk bot
dierlijk bot
dierlijk bot

dierlijk bot

dierlijk bot

dierlijk bot

Doosnr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opmerkingen
AW gevonden in werkput 2 vlak 1
Aw gevonden in werkput 2 vlak 1
Aw gevonden in werkput 2 vlak 5
Dierlijk bot gevonden in werkput 2 vlak 5
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
Dierlijk bot gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
Dierlijk bot gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
BM gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
Dierlijk bot gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 2
AW gevonden in werkput 3 vlak 1S45
AW gevonden in werkput 3 vlak 1P6
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
Glas gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
BM gevonden in werkput 3 vlak 1
Dierlijk bot gevonden in werkput 3 vlak 1
Steen gevonden in werkput 3 vlak 1
AW gevonden in werkput 3 vlak 1
BM gevonden in werkput 3 vlak 1
Dierlijk bot gevonden in werkput 3 vlak 1
BM uit werkput 2 vlak 1

