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1. BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE WERKEN
1.1.

VERANTWOORDING

Aan de Leopold II-laan 6 te Dendermonde zal Spoor 56 vzw een nieuw gebouw oprichten. In
het kader van de geplande werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem (bureauonderzoek) verplicht.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door de cel Onderzoek van Erfpunt. Het verslag van resultaten
werd opgesteld door Thierry Van Neste en Marjolijn De Puydt.
1.2.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

PROJECTCODE
2017D280
WETTELIJK DEPOT
ISSN 0778-3841
BETROKKEN ACTOREN
Erkende archeoloog: Erfpunt (OE/ERK/Archeoloog/2016/00101)
Veldwerkleider: Thierry Van Neste
Assistent-archeoloog: Marjolijn De Puydt
Wetenschappelijke advisering: niet van toepassing
NAAM OPDRACHTGEVER:
Spoor 56 vzw, Jagerstraat 32, 9220 Hamme
VINDPLAATSNAAM:
Dendermonde – Leopold II-laan 2017 (DM LL 17)
PROVINCIE:
Oost-Vlaanderen
GEMEENTE:
Denderdmonde
DEELGEMEENTE:
Dendermonde
PLAATS:
Leopold II-laan 6
TOPONIEM:
Leopold II-laan, Brusselse Poort
COÖRDINATEN (LAMBERT ’72):
Noord: 190743,031500 m
Oost: 131476,075500 m
Zuid: 190687,207600 m
West: 131395,734000 m
KADASTRALE GEGEVENS:
Dendermonde, Afdeling 1, Sectie D, percelen 8016L13 en 816M13
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Kadasterplan: zie § 2.2.1.1
TOPOGRAFISCHE LIGGING:
Zie § 2.2.1.2
BEGINDATUM:
8 mei 2017
EINDDATUM:
29 juni 2017
RELEVANTE TERMEN UIT DE INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
Typologie: bastions, grachten (verdedigingselementen), kazematten, laboratoria, lunetten,
schuilplaatsen, watertorens
Datering: derde kwart 19de eeuw, tweede kwart 19de eeuw, eerste helft 20ste eeuw
(interbellum), Onbepaald
Stijlen: niet van toepassing
Culturen: niet van toepassing
Materiaal: niet van toepassing
Soort: niet van toepassing
Gebeurtenis: bureauonderzoek
VERSTOORDE ZONES
Binnen het projectgebied zijn twee gebouwen aanwezig. Het zuidwestelijke deel van het
hoofdgebouw werd onderkelderd. De oppervlakte hiervan bedraagt ± 63,39 m². Het overige
deel van het gebouw werd gefundeerd met een strookfundering tot op de vaste grond. Deze
ging telkens minstens 80 cm onder het vloerniveau. De verstoring die veroorzaakt werd door
de aanleg van de vloeren van het hoofdgebouw is niet gekend.

Fig. 1. Overzicht van de verstoorde zones.

Ook voor het bijgebouw werd gebruik gemaakt van een strookfundering. Bij verbouwingen in
1981 werd deze deels herbruikt, deels verstevigd, en deels aangevuld met een nieuwe
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fundering. Net als bij het hoofdgebouw ging de fundering tot op de vaste onvervormbare
grond (fig. 5). Onder het woongedeelte van het bijgebouw lag deze op minstens 80 cm onder
de vloerpas. Onder het deel dat omgevormd werd van een garage naar een kapel zal dit iets
minder diep geweest zijn, aangezien het vloerniveau hier reeds 75 cm lager lag dan in de rest
van het bijgebouw.
De verstoring die veroorzaakt werd door het aanbrengen van verhardingen, hagen en een
zandbak is niet gekend. Vermoedelijk zal de impact van deze zaken eerder beperkt geweest
zijn.
1.3.

ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd.
1.4.

OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT

1.4.1. Vraagstelling
De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 2075,12 m², hierbij zal meer dan 100 m²
verstoord worden.
Artikel 5.4.1 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed, gewijzigd bij
het decreet van 4 april 2014 stelt dat het bij aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de
ingreep in de bodem 100 m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale
percelen waarop de vergunning betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de
percelen geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de
vastgestelde inventaris van archeologische zones verplicht is om een bekrachtigde
archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 van datzelfde decreet toe te voegen aan een
stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem.
In het kader van het bureauonderzoek:
-

Wordt het plangebied afgebakend en beschreven;

-

Worden reeds verstoorde en reeds onderzochte zones in kaart gebracht;

-

Worden de gekende aardkundige en ecologische kenmerken geïnventariseerd;

-

Worden de gekende archeologische en historische waarden en indicatoren
geïnventariseerd en ingeschat;

-

Wordt een beschrijving gemaakt van de geplande werken waarvoor een
stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning wordt aangevraagd, de
uitvoeringswijze van deze werken en de potentiële impact ervan op het bodemarchief.
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Om de eventuele archeologische waarde van het onderzochte gebied in te schatten, wordt
informatie verzameld over minstens volgende aspecten, op basis van alle relevante bronnen:
-

De bewoningsgeschiedenis;

-

De landschapshistoriek;

-

De topografie;

-

De geologie;

-

Het bodemgebruik;

-

De vegetatie;

-

De aanwezige erfgoedwaarden;

-

De historische ingrepen.

Tijdens het bureauonderzoek zal getracht worden om een antwoord te bieden op volgende
onderzoeksvragen:
-

Wat zijn de gekende landschappelijke en aardkundige gegevens?

-

Wat is het historisch landgebruik? Welke invloed kan dit hebben gehad op de
bewaring van eventueel archeologisch erfgoed?

-

Zijn er gekende archeologische waarden aanwezig binnen of in de omgeving van het
projectgebied?

-

Wat is de kans dat archeologische sites aanwezig zijn binnen het projectgebied?

-

Indien archeologisch erfgoed verwacht wordt:
o Hoe kan zich dit manifesteren?
o Zijn er indicaties voor de diepte waarop het archeologisch erfgoed zich kan
bevinden?

-

Wat is de impact van de geplande werken op eventueel archeologisch erfgoed? Welke
maatregelen dienen dienaangaande genomen te worden?

De resultaten van de analyses worden op plannen weergegeven. De resultaten van deze
studies moeten toelaten een gemotiveerd advies te formuleren of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor.
1.4.2. Randvoorwaarden
Voor het bureauonderzoek werden geen randvoorwaarden voorzien.
1.4.3. Geplande werken en bodemingrepen
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Binnen het projectgebied zijn momenteel twee gebouwen aanwezig. Deze zullen worden
afgebroken. Ter hoogte van het huidige hoofdgebouw zal een nieuw gebouw opgericht
worden.
Het nieuwe gebouw is een split level gebouw (fig. 19, fig. 20). De leefruimtes zijn voorzien
op een half verdiep onder het bestaande maaiveld en een half verdiep boven het bestaande
maaiveld. Het gelijkvloers wordt gelijk met het maaiveld gelegd. Niveau -0,5 zal 1,44 m lager
gelegen zijn, waarbij de onderkant van de vloerplaat op -1,91 m zal liggen. Om de leefruimtes
kwalitatief te houden, zijn deze verbonden met de tuin via hellingen. Aan de achterzijde van
het gebouw zullen dan ook maaiveldwijzigingen doorgevoerd worden (fig. 21 versus fig. 22)
De maximale hoogte van het gebouw bedraagt 11,72 m.
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Fig. 2. Bestaande toestand in 1981, voor de verbouwingen.
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Fig. 3. Doorsnede van de bestaande toestand in 1981, voor de verbouwingen.
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Fig. 4. Plattegrond van de nieuwe toestand in 1981.
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Fig. 5. Doorsnede van de nieuwbouwwerken uit 1981.
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Fig. 6. Inplanting van de bestaande toestand (Baro architectuur bvba).
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Fig. 7. Bestaande toestand van het hoofdgebouw (Baro Architectuur bvba).
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Fig. 8. Bestaande toestand: kelder en fundering van het hoofdgebouw (Baro architectuur bvba).
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Fig. 9. Bestaande toestand: gelijkvloers van het hoofdgebouw (Baro architectuur bvba).
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Fig. 10. Bestaande toestand van het bijgebouw (Baro Architectuur bvba).
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Fig. 11. Bestaande toestand: gelijkvloers van het bijgebouw (Baro architectuur bvba).
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Fig. 12. Inplantingplan van de ontworpen toestand (Baro architectuur bvba).
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Fig. 13. Ontwerp van de fundering en riolering (Baro architectuur bvba).
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Fig. 14. Ontwerp van de fundering en verdiep -0,5 (Baro architectuur bvba).
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Fig. 15. Ontwerp van het gelijkvloers en verdiep +0,5 (Baro architectuur bvba).
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Fig. 16. Ontwerp van verdiep 1 en 1,5 (Baro architectuur bvba).
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Fig. 17. Ontwerp van verdiep 2 en 2,5 (Baro architectuur bvba).
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Fig. 18. Ontwerp van de daken (Baro architectuur bvba).
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Fig. 19. Doorsnede A-A' (Baro Architectuur bvba).
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Fig. 20. Doorsnede B-B' (Baro Architectuur bvba).

Fig. 21. Terreinprofiel van de bestaande toestand (Baro Architectuur bvba).

Fig. 22. Terreinprofiel van de nieuwe toestand (Baro architectuur bvba).
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1.5.

WERKWIJZE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE

Voor het bureauonderzoek werd informatie verzameld aangaande de historische,
landschappelijke en archeologische kennis van de ruime omgeving van het projectgebied.
Voor de historische data werden verschillende literatuurbronnen geraadpleegd. Daarnaast
werden verschillende historische kaarten gebruikt. Deze werden verkregen via de Web Map
Service (WMS) voor ArcGIS van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen
(AGIV) en het portaal “Cartesius”1, een samenwerking tussen het Nationaal Geografisch
Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van
Midden-Afrika. Als laatste werd ook gebruik gemaakt van het overzichtswerk “Dendermonde
in beeld”, samengesteld door Jozef Dauwe. De verkregen kaarten werden indien nodig
bewerkt, gegeorefereerd en gebruikt als laag in een GIS-omgeving.
Ook de landschappelijke achtergrond van het projectgebied werd in GIS onderzocht. Hierbij
werd gebruik gemaakt van gegevens die bekomen werden via de Web Map Service en de
downloadcatalogus van het AGIV2. De archeologische gegevens werden hoofdzakelijk
bekomen via de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en de desbetreffende
onderzoeksrapporten. Gegevens aangaande oude stedenbouwkundige dossiers werden
verkregen bij de dienst Ruimtelijke Ordening van Dendermonde. Plannen van de bestaande en
nieuwe toestand werden aangeleverd door Baro Architectuur bvba.
Op basis van de verkregen gegevens werd een inschatting gemaakt van het potentieel op
kennisvermeerdering en de al dan niet te nemen maatregelen die hier het gevolg van zijn.
In de loop van dit onderzoek diende niet afgeweken te worden van de Code Goede Praktijk,
werden geen externe specialisten geraadpleegd en werd geen wetenschappelijke advisering
verkregen van personen die buiten het project stonden.
Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de neerslag van de
onderzoeksresultaten. Een kopie ervan wordt in digitale vorm aangeleverd aan Spoor 56 vzw,
het agentschap Onroerend Erfgoed en de IOED Schelde-Durme.

1
2

www.cartesius.be
https://download.agiv.be/Catalogus
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1.

BESCHRIJVING EN MOTIVERING VAN METHODEN

Voor het assessment van het projectgebied werden de bepalingen in hoofdstukken 7 en 12 van
de Code Goede Praktijk gevolgd. In eerste instantie werd het projectgebied afgebakend en
beschreven. Dit gebeurde in ArcGIS door middel van de digitale kadasterplannen, de
bodembedekkingkaart en de inventaris van het landschappelijk en bouwkundig erfgoed. De
aardkundige en ecologische kenmerken werden geïnventariseerd aan de hand van geologische
en bodemkundige kaarten. Gekende archeologische en historische waarden en indicatoren
werden geïnventariseerd aan de hand van gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris
(CAI), de inventaris van het bouwkundig erfgoed en een literatuurstudie. Aan de hand van
historische kaarten en luchtfoto’s werd de recentere geschiedenis onderzocht. Op basis
hiervan kon worden vastgesteld dat het gaat om een zone met lage densiteit aan bebouwing in
het verleden.
Niet-gegeorefereerde beelden werden gegeorefereerd op basis van herkenningspunten.
Vrijwel steeds werd hierbij gebruik gemaakt van een eerstegraads polynomiale vergelijking.
Voor de visualisatie van de verschillende kaartlagen werd steeds rekening gehouden met de
gebruiksschaal en de resolutie van de desbetreffende kaartlaag.
Bij al deze onderzoeken werd rekening gehouden met gegevens die betrekking hadden op het
projectgebied, alsook de onmiddellijke tot nabije omgeving.
2.2.

ASSESSMENT VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED

2.2.1. Situering van het projectgebied
2.2.1.1.Algemene situering
Het projectgebied is gelegen tussen de Leopold II-laan te Dendermonde en de Zijtak Der
Vondelbeek. Kadastraal is het projectgebied gekend onder Dendermonde, Afdeling 1, Sectie
D, percelen 8016L13 en 816M13.
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Fig. 23. Situering op het kadaster (GDI-Vlaanderen 2017a).

Op de bodembedekkingkaart wordt het projectgebied grotendeels aangeduid als “Bomen”.
Daarnaast worden twee “Gebouwen” weergegeven. Rondom het hoofdgebouw staat een zone
ingekleurd als “Overig afgedekt”. Slechts een beperkt deel van het projectgebied bestaat uit
“Gras, struiken”.

Fig. 24. Situering op de bodembedekkingkaart (AGIV WMS).
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2.2.1.2.Topografische en hydrografische situering
Op de topografische kaart is het projectgebied te situeren op een iets hoger gelegen zone
binnen Dendermonde, aanpalend aan de Zijtak van de Vondelbeek. De hoogte binnen het
projectgebied varieert tussen 5,88 en 6,59 m TAW, met een gemiddelde van 6,21 m TAW.

Fig. 25. Situering op de topografische kaart, het DHM en de VHA (AGIV WMS; GDI-Vlaanderen 2016).

Fig. 26. Terreinprofiel A-B (zie fig. 25).

Op de Vlaamse Hydrografische Atlas is het projectgebied gelegen in het Denderbekken, in de
hydrografische zone van de Dender van de monding van de Hoezebeek (incl.) tot de monding
in de nieuwe rechtgetrokken afgesloten Dender (excl.).
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2.2.1.3. Geologische en bodemkundige situering
De Tertiaire ondergrond behoort tot de Formatie van Lede, deze kan gedateerd worden in het
Lutetiaan. Het is een mariene lithografische eenheid die bestaat uit kalk- en
glauconiethoudend fijn zand. Soms worden er drie kalkzandsteenbanken in onderscheiden.
Aan de basis is er meestal een duidelijk basisgrind ontwikkeld. In niet verweerde toestand is
de Formatie van Lede gemakkelijk herkenbaar door de soms massale aanwezigheid van
Nummulites variolarius.3

Fig. 27. Situering op de geologische kaart van het Tertiair (GDI-Vlaanderen 2002).

Op de profieltypekaart van het Quartair ligt het projectgebied op de grens tussen twee
verschillende zones. In het westen is sprake van fluviatiele afzettingen waarvan de textuur
varieert van klei tot zand en mogelijk veen. Deze liggen boven eolische afzettingen of
afzettingen van lokale oorsprong die op hun beurt zandige vlechtende rivierafzettingen
bedekken (fig. 28: 46). In het overige deel van het projectgebied zijn onder deze afzettingen
nog grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen aanwezig. Deze bestaan uit meerdere fining-up
cycli, bestaande uit grindhoudend tot grindrijk zand aan de basis en halffijn zand tot klei aan
de top (fig. 28: 50).

3

Jacobs et al 1993, 23.
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Fig. 28. Situering op de profieltypekaart van het Quartair (AGIV WMS).

Op de bodemkaart wordt het gehele projectgebied omschreven als bebouwde zone. Ten
zuidoosten van het projectgebied wordt een zone omschreven als sterk gleyige grond op
zandleem met reductiehorizont zonder profielontwikkeling (fig. 29: Lep).

Fig. 29. Situering op de bodemkaart (GDI-Vlaanderen 2001).

Op de potentiële bodemerosiekaart is geen informatie voorhanden voor het projectgebied.
Enkele percelen ten oosten ervan worden echter geclassificeerd als “verwaarloosbaar”.

31

Fig. 30. Situering op de potentiële bodemerosiekaart (AGIV WMS).

2.2.1.4. Bodemkundige waarnemingen
In het kader van het bureauonderzoek werd geen bodemkundig onderzoek uitgevoerd.
2.2.2. Historische beschrijving
In de onmiddellijke omgeving van Dendermonde zijn verschillende prehistorische vondsten
gedaan, veelal bij indijkings- en baggerwerken aan de Schelde en de Dender. Op ongeveer
één kilometer ten westen van het centrum zijn Romeinse brandrestengraven en een
Merovingisch grafveld aangetroffen. De oudste vondsten in het centrum van Dendermonde
dateren uit de middeleeuwen. De oudste verwijzing gaat terug tot 1087 en is te vinden in de
naam van de toenmalige heer Rainghotus de Thenremonde.
De stad groeide rond twee kernen: de eerste kern is gesitueerd op de rechter Denderoever, ter
hoogte van de huidige Vlasmarkt. De tweede kern is gesitueerd op de linker Denderoever
waar de burcht gevestigd was. De burcht werd mogelijk al in de 10de eeuw opgericht. De twee
kernen werden door een brug over de Dender verbonden. Onder invloed van de heren van
Dendermonde werden de twee kernen omgevormd tot een prestedelijke nederzetting. In 1233
kreeg Dendermonde de stadsrechten van Robrecht van Bethune.
De oudste historische bron met betrekking tot de eerste stadsversterking dateert uit 1190. De
oorkonde spreekt over een waterpoort op de Dender. Dit bewijst dat er een stadsversterking
was op de linker- en rechteroever. Aan de linkeroever liep de stadsversterking ter hoogte van
de huidige Vondelbeek, via de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Lodewijk Dosfelstraat en de
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Noordlaan naar de Schelde. Aan de rechteroever vormde de Torengracht de oudste stadswal,
beginnend aan de Vliet en eindigend aan de Dender. Een dubbele omgrachting liep via de
huidige Sint-Rochusstraat en de Oude Vest. De eerste stadsomwalling werd in de 13de eeuw
uitgebreid. De nieuwe stadswal vertrok aan de Vliet, langs het nieuwe en oude begijnhof en
omsloot de parochiekerk en een deel van de parochie Sint-Gillis. Ten laatste bij deze
uitbreiding werden de Brusselse (cf. infra) en Mechelse poort gebouwd4.

Fig. 31. Situering van het projectgebied op een gereconstrueerde kaart van Dendermonde anno 1375, opgesteld
door archivaris Alphonse De Vlaminck (Dauwe 2010, 35).

De stadswallen werden verstevigd en uitgebreid in de tweede helft van de 14de eeuw, hierbij
werd een nieuwe stadsgracht gegraven5. Op een gereconstrueerde kaart van Dendermonde,
opgesteld door archivaris Alphonse De Vlaminck op basis van archiefstukken, kan het
projectgebied waarschijnlijk gesitueerd worden ter hoogte van de “Walenberg” (fig. 31). De
stadsmuren werden echter sterk beschadigd bij de inname van de stad door de Gentenaars in
1380. Ze werden hierna terug heropgebouwd. De nieuwe stadsomwalling had bakstenen
stadsmuren die op regelmatige afstand voorzien waren van torens en stadspoorten ter hoogte
van de invalswegen. Deze laatmiddeleeuwse stadsomwalling blijft tot op heden bewaard in de
4
5

Dauwe 2010, 17.
Dauwe 2010, 18.
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ruimtelijke structuur van de stad. Op de rechteroever stemt ze overeen met de huidige
Begijnhoflaan in het westen, de Zuidlaan in het zuiden en meer naar het oosten toe met de
Leopold II-Laan. Op basis van het beschikbare cartografische materiaal kan niet met
zekerheid gesteld worden of deze al dan niet binnen het huidige projectgebied gelegen was.

Fig. 32. Plan van Dendermonde, 1550-1565 (www.cartesius.be).

In het tweede kwart van de 16de eeuw werd de middeleeuwse stad gemoderniseerd tot een
gebastioneerde versterking, dit is onder andere te zien op de stadsplattegrond van Jacob van
Deventer (fig. 32). Op deze kaart is de stenen stadsmuur duidelijk te onderscheiden, alsook de
grachten die de stad omringen. Dezelfde elementen zijn duidelijk te onderscheiden op de kaart
die door Pierre Le Poivre werd opgetekend tijdens het beleg van Dendermonde in 1584 (fig.
33).
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Fig. 33. Situering van het projectgebied op een kaart van Pierre Le Poivre, 1585 (Dauwe 2010, 44).

Na de inname van de stad in 1585 laat Alexander Farnese Dendermonde verder versterken,
waarbij enkele aanpassingen werden doorgevoerd die rekening hielden met aanvallen met
kanonnen. De oude stadswallen en poorten bleven hierbij bewaard, maar ze werden aan de
buitenzijde aangevuld met een nieuw verdedigingsstelsel, waardoor de vesting op het einde
van de 16de eeuw bestond uit 23 toren en elf ravelijnen. Omstreeks 1600 werden de meeste
oude torens afgebroken. De bestaande halve manen werden losgemaakt van de vestingmuren
en de borstweringen werden voorzien van een brede voorgracht, hierdoor kreeg Dendermonde
twee omwallingen. Ter hoogte van het latere bastion V – nabij het huidige projectgebied –
werden vijf opeenvolgende redans aangelegd om de halve maan van de Mechelse poort te
beveiligen (fig. 34).6

6

Dauwe 2010, 28-30.

35

Fig.
34.
Plan
van
Dendermonde
uit
1652,
opgesteld
door
Vedastus
du
Plouich
(https://www.sanderusmaps.com/detail.cfm?c=13893). Het projectgebied werd bij benadering aangeduid.

De versterking van de vesting hield echter niet tegen dat de stad grotendeels vernield werd
door de Hertog van Marlborough in 1706 tijdens de Spaanse successieoorlog. Daarna werden
de stadsversterkingen heropgebouwd naar de principes van Vauban.
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Fig. 35. Situering op de Ferrariskaart (AGIV WMS).

Fig. 36. Situering op de topografische kaart van J.B. Segers, opgesteld in 1786 (www.cartesius.be).

Op het einde van de 18de eeuw werden de versterkingen afgebroken in opdracht van Jozef II
en vanaf 1816, na het Congres van Wenen, opnieuw versterkt. De toenmalige bastions zijn tot
op heden nog te herkennen in de perceellering en aan de zuidwest-, zuid- en oostzijde van de
stad zijn er nog relicten van de bastions bewaard.7
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Fig. 37. Situering op de kaart van Cornelis Alewijn, 1830 (Dauwe 2010, 165).

Fig. 38. Plan van een deel van de vestingmuur ter hoogte van front 5-6 met aanduiding van het projectgebied,
1829 (Dauwe 2010, 388).
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Fig. 39. Situering op een plan van fronten 3 tot en met 6 in 1843, opgesteld door Emile Philippe Joseph De Man
(Dauwe 2010, 392).

Fig. 40. Situering op de Atlas der Buurtwegen (AGIV WMS).
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Fig. 41. Situering op de topografische kaart van Vandermaelen (AGIV WMS).

Op 4 september 1914 werd Dendermonde veroverd door de Duitse troepen. De meeste
burgers waren daarvoor reeds op de vlucht geslagen, de overgebleven burgers werden
weggevoerd of uit de stad gedreven. De volgende twee dagen werd de stad systematisch in
brand gestoken. Hierbij werd meer dan 90% van de stad beschadigd of vernietigd (fig. 42).
Op deze kaart is duidelijk te zien dat de vestingwerken van Dendermonde nog vrijwel
volledig intact waren bij het uitbreken dan de eerste wereldoorlog.
Nadat het Duitse leger omwille van strategische redenen zich terugtrok is de stad nog 2 keer
aangevallen en heroverd geweest.8
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Fig. 42. Overzicht van de vernielde gebouwen in Dendermonde in 1914 met situering van het projectgebied
(Dauwe 2010, 207).

Tot en met 1939 is op kaartmateriaal geen bebouwing zichtbaar binnen het projectgebied. Op
een luchtfoto uit de periode 1947-1954 lijkt dit echter wel het geval te zijn. Deze bebouwing
wordt ook weergegeven op de topografische kaart van 1969. Gezien de configuratie van de
gebouwen, gaat het waarschijnlijk reeds om de nog bestaande bebouwing. Enkel het
bijgebouw onderging in 1981 een beperkte verbouwing (dossier 1981/190). Hierbij werd het
deel dat gebruikt werd als garage omgevormd tot kapel (fig. 2 - fig. 5).
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Fig. 43. Situering op een luchtfoto uit de periode 1947-1954 (NGI - ArcGIS online).

Fig. 44. Situering op de topografische kaart van 1969 (NGI- ArcGIS online).

Naast de omschrijving van de historiek van het projectgebied en de omwalling, lijkt het ons
opportuun om de historiek van twee nabijgelegen locaties in iets meer detail te bespreken. Het
betreft de Brusselse poort en bastion V, respectievelijk ten westen en ten oosten van het
projectgebied gelegen.
De Brusselse poort vormt nu de ingang van het stadspark dat in de jaren 1940-1941 werd
aangelegd, maar was oorspronkelijk één van de vier stadspoorten van de ommuring van
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Dendermonde.De oudste vermelding hiervan gaat terug tot 1295-1296. De poort werd
herbouwd in 1402-1403, na de vernieling ervan tijdens het Gentse beleg in 1380.

Fig. 45. Afbeelding van de Brusselse poort uit 1528 (Dauwe 2010, 397).
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In 1584 werd de poort opnieuw beschadigd, waarna ze in het eerste kwart van de 17de eeuw
hersteld werd.

Fig. 46. Afbeelding van de Brusselse poort door Andries Schoemaker, ± 1730 (Dauwe 2010, 398).

Bij de heropbouw van de stadsversterkingen volgens de principes van maarschalk Vauban
onder Jozef II, werd de middeleeuwse poort in 1822 gesloopt en vervangen door een nieuwe
poort die onderdeel vormde van vesting Dendermonde als deel van de Wellingtonbarrière.
Deze vesting kwam tussen 1822 en 1830 tot stand onder leiding van de Nederlandse kapiteiningenieur Cornelis Alewyn. In 1822 werd de huidige Brusselse Poort bij front 5-6 gebouwd.
Voor de poort lag een ravelijn dat de poort aan de veldzijde moest dekken. De straatweg
verliet de vesting over bruggen met een ophaalbaar gedeelte en maakte een bocht in het
ravelijn. In het met water omgeving ravelijn stond een bomvrij kruit- en munitiemagazijn, een
buitenpoort van baksteen en arduin op de zuidwestzijde en een buitenbrug met pijlers van
arduin en baksteen. De twee bruggen waren voorzien van een houten wegdek dat vernield
werd in september 1914. Bij de aanleg van een betonnen viaduct over de spoorweg in 19331934 verdween een gedeelte van de vestinggracht en werd een gedeelte van de ravelijn
afgesneden. De buitenpoort en buitenbrug werden afgebroken en de aarden stadswallen
werden geruimd.9
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Onmiddellijk ten oosten van het projectgebied is Bastion V terug te vinden. Dit voormalig
bastion van de Wellingtonbarrière bevat een laboratorium, kazemat, holtraverse met
watertoren, een deels gekasseid terreplein, een aarden wal en een hoofdgracht met het restant
van een lunet met brugpijlers en een kruitmagazijn. Het bastion is sinds 4 december 2003
beschermd als monument. Van de aarden wallen zijn nog belangrijke, zij het met bomen en
struikgewas begroeide resten, bewaard. Het bastion, dat de vorm heeft van een aarden
vijfhoekige uitsprong, bleef behouden, evenals een gedeelte van het in diezelfde periode op
het terreplein aangelegde “laboratorium”. In de punt van het bastion bouwde men in de
Belgische periode gewelfde ruimten of zogenaamde kazematten. De bouw hiervan kan
gedateerd worden tussen 1857 en 1879. Achter de kazematten werden nog twee bomvrije
schuilplaatsen gebouwd die dwars op de wal werden aangelegd en onder meer als
poedermagazijn gebruikt konden worden. Na de declassering van Dendermonde als
vestingwerk in 1906 werd het domein onder andere gebruikt als stedelijk slachthuis en
opslagruimte voor de stadsdiensten. Momenteel worden de gebouwen gebruikt door de Honky
Tonk Jazzclub (sinds 1962), Jeugdclub Zepp en de waterdienst TMVW (sinds 1924).10
Het huidige “Jazz Centrum Vlaanderen” was oorspronkelijk het laboratorium dat gebouwd
werd in 1829. Aanvankelijk was het een niet-bomvrij lang rechthoekig gebouw dat voorzien
was van een omheiningmuur en in het midden van het bastion gelegen. In dit gebouw werden
patronen gemaakt en werd kruit op zijn bruikbaarheid getest. Het gebouw werd bij de bouw
van de kazematten (1857-1879) ingekort tot een vrijwel vierkant gebouw. Vermoedelijk werd
het gebouw opnieuw ingekort bij de aanleg van de Leopold II-Laan in 1938. Hierbij kreeg het
een nieuwe voorgevel en het huidige uitzicht. Bij beide aanpassingen werd de oorspronkelijke
indeling uit 1829 niet behouden, mogelijk bleven enkel de spanten van het oorspronkelijke
dubbele zadeldak behouden.10
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Fig. 47. Plan van het laboratorium, 1828 (Dauwe 2010, 432).

De bouw van de kazematten kan enkel op basis van cartografische bronnen gedateerd worden
tussen 1857 en 1879. De kruit- en projectielmagazijnen werden gebouwd in de bestaande
aarden wal van Bastion V van de Wellingtonbarrière. De gebouwen werden bomvrij gemaakt
door middel van een bakstenen tongewelf dat voorzien werd van een aarden afdekkinglaag.
De dikte van de gewelven moest minimaal 80 cm bedragen en de aardlaag moest minstens
2 m dik zijn. Om ook bestand te zijn tegen de impact van brisantgranaten (met springstof in
plaats van buskruit) moesten de gebouwen na 1885 versterkt worden met beton en voorzien
worden van pantserkoepels. Om financiële redenen gebeurde dit echter niet. De kazematten
waren symmetrisch opgebouwd met centraal twee poedermagazijnen die van elkaar
gescheiden waren door een gang of “galerie”. Aan de voor- en achterzijde waren de
magazijnen extra beveiligd door een portaal. Aan weerszijden werden de kruitmagazijnen
geflankeerd door twee kleinere projectielenmagazijnen, die op hun beurt door toiletten
werden geflankeerd. De deur- en vensteropeningen waren gericht naar het terreplein, maar de
kazematten hadden ook muuropeningen, verluchtingsgaten, vensters en deuren aan de
frontzijde (achterkant). De wal van het bastion was zo aangelegd dat er kanonnen opgerold
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konden worden. Aan de frontzijde van de kazemat werden “holtraversen” aangelegd. Deze
zijn nog steeds aanwezig en zichtbaar. De hoger gelegen bomvrije gewelven stonden schuin
in V-vorm voor de kazemat opgesteld. Één ervan is deels ingestort, de andere wordt nu
gebruikt als tuinhuis en vleermuizenreservaat.10
Ten noordoosten van de kazemat werd op het terreplein in 1924 een watertoren met een
volume van 500 m³ opgericht in opdracht van de Brusselse watermaatschappij. De watertoren
van het paddenstoeltype met piramidale voet en sterk uitkragend reservoir werd uitgevoerd in
gewapend beton. De wenteltrap is ingewerkt in de pijler en het water wordt in een brede kuip
opgevangen.10
2.2.3. Archeologisch kader
In de nabije omgeving van het projectgebied zijn meerdere archeologische sites gekend. Deze
liggen allemaal binnen de vesting van Dendermonde.
Ten westen van het projectgebied ligt de reeds omschreven Brusselse Poort (fig. 48: 1124).
Daarnaast lag de abdij Maria Troon (31984). Het betreft een laatmiddeleeuws dubbelklooster
met een mannen- en een vrouwenvleugel. Er werden eveneens meerdere laatmiddeleeuwse
graven aangetroffen. Hierbij ging het niet enkel om individuele inhumaties maar ook om
collectieve begravingen die wijzen op een sterftecrisis (pest) in de periode 1579-1594.
Daarnaast werd ook een restant van een pad uit de 15de eeuw gevonden. Dit pad was later als
greppel uitgegraven. Laatmiddeleeuwse afvalkuilen konden waarschijnlijk in verband
gebracht worden met bewoning langs de Brusselsestraat en de Molenstraat. Voorafgaand aan
de abdij was er reeds sprake van bewoning. Er werden enkele sporen gevonden uit de 14de
eeuw, alsook enkele waterkuilen, waarvan één dateerde uit de 11de/12de eeuw. Het oudste
spoor op de site was een gracht die in gebruik was van de 10de tot de 13de eeuw.
Ten westen van deze abdij lag het laatmiddeleeuwse Sint-Alexiusbegijnhof (1152). Op basis
van cartografische bronnen kan gesteld worden dat dit pleinbegijnhof oorspronkelijk geheel
omringd was door water.
Ten noordwesten van het projectgebied was tijdens de middeleeuwen nog een begijnhof
aanwezig (1252). Vanaf 1259 werd dit gebied in beslag genomen door het eerste begijnhof
van Dendermonde. Hoewel dit tussen 1288 en 1295 overgeplaatst werd naar de huidige
locatie, verlieten niet alle begijnen het oude begijnhof. Dit bleef dan ook bestaan onder de
benaming “kluis”. Tot het einde van de 16de eeuw worden er kluizenaressen geattesteerd. In
de 17de eeuw werd de zone omgevormd tot een klooster van de Maricolen.
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Ten noorden hiervan was in de late middeleeuwen reeds een klooster aanwezig. Het gaat om
het Onze Lieve-Vrouwklooster, ook gekend als het Zwijvekeklooster (1151). De gaanderij uit
1690, een poortgebouw uit 1755, een woonvleugel uit 1860 en enkele funderingen van de
buitenmuur en de pandgang zijn bewaard gebleven. Tijdens archeologisch onderzoek werden
enkele laatmiddeleeuwse graven aangetroffen.

Fig. 48. Situering op de CAI (GDI-Vlaanderen 2017b).

Ten westen van het klooster lag de laatmiddeleeuwse pastorij, een site met walgracht (30005).
De gracht die de grens vormde tussen de pastorie en het gewezen kerkhof werd
teruggevonden. Hierin werden munten teruggevonden die dateerden van de 13de tot de 18de
eeuw.
Nabij de pastorij staat de kerk van Sint-Gillis-Binnen (30719). Enkele sleuven in de kerk
wezen aan dat er nog funderingsresten in baksteen aanwezig zijn onder de middenbeuk en de
noordelijke zijbeuk. In de kerk waren eveneens enkele laatmiddeleeuwse graven aanwezig.
Rondom de kerk lag een kerkhof (20018). Bij steekproeven in 1980 werd op dit kerkhof onder
andere een double Royal tournois (duplex regalis) van Philips IV van Frankrijk gevonden in
de nabijheid van de gotische kerktoren. Dergelijke zilveren munten waren in omloop tussen
1259 en 1306. Naast de graven werden ook laatmiddeleeuwse funderingsresten van de
vroegere westgevel en de noordelijke beukmuur van de kerk gevonden. Deze zaten op
sommige plaatsen tot 2 m onder het maaiveld. Tevens werd een restant van een bakstenen
bevloering in visgraatmotief gevonden.
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Recent onderzoek aan de Oude Vest 10-18 (162181) bracht enkele laatmiddeleeuwse
bewoningssporen aan het licht. Overige sporen dateerden uit de 18de tot en met de 20ste eeuw.
In juli 2016 werd door BAAC Vlaanderen een archeologienota opgesteld voor een perceel aan
de Leopold II-Laan 14, ten oosten van bastion V. Hierbij werd gesteld dat de mogelijkheid
bestaat dat binnen het projectgebied resten van de omwalling aanwezig zijn. Gezien de
aanwezigheid van bebouwing moest verder onderzoek echter in een uitgesteld traject
verlopen. Heden is er echter nog geen bekrachtigde nota beschikbaar van eventueel verder
onderzoek.
2.2.4. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied is gelegen aan de rand van de vestingwerken van Dendermonde, tussen de
Brusselse Poort en Bastion V. Het is niet zeker wat de relatie is tussen het projectgebied en de
laatmiddeleeuwse stadsomwalling. Ter hoogte van het projectgebied was deze te situeren ter
hoogte van de Leopold II-Laan. Het is echter mogelijk dat restanten van deze muur aanwezig
zijn binnen het projectgebied, dit kon op basis van het beschikbare kaartmateriaal niet met
zekerheid gesteld worden.
Na de omvorming tot een gebastioneerde versterking in de 16de eeuw kwam het projectgebied
zeker binnen de versterking te liggen. Op basis van historische kaarten lijkt het projectgebied
steeds deel uitgemaakt te hebben van de verschillende fasen van de versterking van
Dendermonde. Het is dan ook uiterst waarschijnlijk dat hiervan resten bewaard zijn gebleven.
In 1938 werd de huidige Leopold II-Laan aangelegd. Kort hierna werden de bestaande
gebouwen opgericht. Enkel het bijgebouw onderging in 1981 een verbouwing.
2.2.5. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed
De ligging van het projectgebied in de onmiddellijke omgeving van de laatmiddeleeuwse
omwalling doet vermoeden dat er minstens sporen uit de 14de eeuw – en mogelijk vroeger –
verwacht kunnen worden. Of ook restanten van de omwalling zelf verwacht kunnen worden,
is op basis van de beschikbare gegevens onmogelijk te stellen. De inrichting van
Dendermonde als gebastioneerde versterking sinds de 16de eeuw, doet vermoeden dat sporen
uit deze en recentere perioden aanwezig zullen zijn (fig. 50). Uiteraard is het niet uitgesloten
dat sporen uit oudere perioden aangetroffen kunnen worden.
De 20ste-eeuwse bebouwing heeft in een deel van het projectgebied voor een ernstige
verstoring gezorgd. Deze wordt vooral gevormd door de fundering van zowel het
hoofdgebouw als het bijgebouw, alsook – in belangrijke mate – door de kelder onder het
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hoofdgebouw. De mate van verstoring in de niet-onderkelderde delen van de gebouwen is niet
gekend.
Ondanks de aanwezige verstoringen, is het zeker mogelijk dat oudere sporen nog aanwezig
zijn. Het bodemarchief in Dendermonde wordt gekenmerkt door een complexe stratigrafie,
die bovendien enige diepte kan bereiken. De kans dat ook onder de recente funderingen, en
mogelijk onder de kelder, archeologische sporen aanwezig zijn, is dan ook bestaande.

Fig. 49. Impactbepaling en overzicht van de verstoorde zones.

Het gedetailleerd in kaart brengen van de te verwachten zaken is bijzonder moeilijk. Enerzijds
omdat er dermate veel kaarten beschikbaar zijn, dat het samenvoegen hiervan een
onoverzichtelijk beeld zou geven, anderzijds omdat de kaarten vrij grootschalig en moeilijk
correct te georefereren zijn. Dit laatste gegeven zorgt er tevens voor dat het niet mogelijk is
om de precieze locatie van de verschillende fasen van de versterking te lokaliseren ten
opzichte van het projectgebied. Enkel de 19de-eeuwse en recentere kaarten zijn op dat vlak
enigszins betrouwbaar. Op basis van de kaart van Vandermaelen kan echter gesteld worden
dat minstens een deel van de omwalling binnen het projectgebied aanwezig is.
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Fig. 50. Overzicht van de impactbepaling en de bestaande verstoring op de kaart van Vandermaelen (AGIV
WMS).
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3. SAMENVATTING
Aan de Leopold II-laan 6 te Dendermonde zal Spoor 56 vzw een nieuw gebouw oprichten. In
verband met dit nieuwe gebouw zullen ook enkele maaiveldwijzigingen doorgevoerd worden.
In het kader van de geplande stedenbouwkundige vergunning werd een bureauonderzoek
uitgevoerd. Hierbij werd de geografische, historische en archeologische situatie van het
projectgebied geëvalueerd teneinde een inschatting te kunnen maken van het potentieel op de
aanwezigheid van archeologisch erfgoed.
Het projectgebied is gelegen in een bebouwde zone. Op basis van de geologische kaart van
het Quartair kan gesteld worden dat er hoofdzakelijk fluviatiele afzettingssedimenten
aanwezig zullen zijn. Historische en cartografische bronnen wijzen op een erg grote
mogelijkheid tot aanwezigheid van archeologisch erfgoed. Dit kan verband houden met de
laatmiddeleeuwse stadsmuur en de latere aanpassingen aan de versterkingen.
Rond het midden van de 20ste eeuw werden binnen het projectgebied twee gebouwen
opgericht. De fundering van deze gebouwen heeft de ondergrond plaatselijk ernstig verstoord.
Daarnaast werd onder het hoofdgebouw een kelder aangelegd, waardoor de ondergrond lokaal
over een grotere oppervlakte verstoord werd. Eerder onderzoek in Dendermonde heeft echter
uitgewezen dat er nog archeologische sporen aanwezig kunnen zijn tussen en onder recente
fundamenten.
Bij de geplande werken zal de bodem binnen het projectgebied over een oppervlakte van meer
dan 100 m² ernstig verstoord worden waardoor eventueel archeologisch erfgoed vernield zal
worden. Om de aanwezigheid van archeologische sites vast te stellen dient dan ook een
prospectie met ingreep in de bodem uitgevoerd te worden. Aangezien de geplande ingreep
hoofdzakelijk te situeren is ter hoogte van het bestaande hoofdgebouw, is het niet mogelijk
om deze prospectie voorafgaand aan het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning uit
te voeren.
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