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INLEIDING

1.1

ALGEMEEN

Bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning kan het zijn dat het toevoegen van een
archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door
een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies voor
vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.
Het toevoegen van een archeologienota aan een stedenbouwkundige aanvraag is afhankelijk van een
aantal criteria (Figuur 1):
-

De totale oppervlakte van de percelen
De oppervlakte van de geplande bodemingrepen
De ruimtelijke bestemming van het terrein
De ligging van het terrein binnen of buiten een archeologische zone of de site volgens de
inventaris

Figuur 1: Criteria bij stedenbouwkundige vergunningen.

1.2

BESCHRIJVING ONDERZOEKSOPDRACHT

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag maakte ARCHEBO bvba een archeologienota op
voor een nieuwbouwproject op een bouwblok tussen de Meir, Jezusstraat, Cellebroedersstraat en Lange
Nieuwstraat in het historisch stadscentrum van Antwerpen. Momenteel staan op deze site de gebouwen
van de voormalige Regie van Telegraaf en Telefoon. De Belgische overheid richtte de R.T.T. als
autonoom overheidsbedrijf op in 1930. In 1991 werd deze omgevormd tot Belgacom.
Voor de uitvoering van de toekomstplannen worden de meeste bestaande gebouwen van het
de
projectgebied gesloopt. Dit met uitzondering van het eind 19 -eeuwse gebouw in de
Cellebroedersstraat en het laatste gebouw van het projectgebied langs de Jezusstraat die behouden
blijven. Op de rest van het projectgebied komen nieuwe constructies. Zo worden er commerciële
ruimtes voorzien, kantoorgebouwen, appartementen en een studentenhotel. Het volledige terrein
wordt tot -2 onderkelderd voor de aanleg van ondergrondse parkeergarages.
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Aangezien de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning pas na 1 juni 2016 werd ingediend, is
een archeologienota evenwel vereist, zoals vastgelegd in het Onroerenderfgoeddecreet (art. 5.4.1,
5.4.2, 5.4.8 en 5.4.9). Het bureauonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van erkend archeoloog Jan
Claesen. Contactpersoon was Sarah Demol. In de onderhavige archeologienota worden de locatie van
het terrein en de geplande werken geanalyseerd. Deze informatie wordt samen met de resultaten van
een archeologisch bureauonderzoek bestudeerd.
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De aanvraag heeft betrekking op een
nieuwbouwproject op het bouwblok dat
omsloten is door de Jezusstraat, Meir,
Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat.
Er worden ondergrondse parkeergarages
gepland, commerciële- en kantoorruimtes,
appartementen en een studentenhotel.
Het doel van deze archeologienota is een
archeologische evaluatie van het terrein, de
geplande werken en impact op het
bodemarchief.
Bureauonderzoek, verstoring …

De onderstaande GRB-kadasterkaart en de Orthofoto tonen het onderzoeksgebied op de meest recente
stadskaarten en luchtfoto’s.
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ANME/17/09/27/1 - Digitale aanmaak
Figuur 2: Situering van het onderzoeksgebied en de coördinaten op de GRB-kadasterkaart (Geopunt, 2017).

ANME/17/09/27/2 - Digitale aanmaak
Figuur 3: Situering van het onderzoeksgebied op Orthofoto (Geopunt, 2017).
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DOELSTELLINGEN

In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de
opdrachtgever beslist eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan
de werken. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex
situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Onderdeel van de archeologienota is dat
er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te bewerkstelligen en, indien dit niet kan, er
aanbevelingen worden geformuleerd voor vervolgonderzoek.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen vernietigd worden, is een
archeologisch onderzoek nodig. Er wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis van bekende
gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en eventueel voorgaand
onderzoek in de directe omgeving van het onderzoeksgebied wordt een inschatting gemaakt van het
archeologisch potentieel van het onderzoeksgebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt dat er een
kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het onderzoeksgebied, zal de bodem
onderzocht worden op gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische
indicatoren.
Deze archeologienota dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed en nadien
bij de aanvraag voor de bouwvergunning gevoegd te worden.

1.4

RANDVOORWAARDEN

Archeologisch bodemonderzoek kan pas uitgevoerd worden na de sloop van de bestaande gebouwen.
Het slopen van de bebouwing mag enkel gebeuren tot op het maaiveld. Als er kelders of fundamenten
verwijderd moeten worden of uitgegraven, moet dit onder begeleiding van een erkende archeoloog
gebeuren.

1.5

ONDERZOEKSVRAGEN

Tijdens het bureauonderzoek dienen op zijn minst onderstaande vragen beantwoord te worden:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?
Welke info is er nog te vinden over voormalige constructies op het terrein?
Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het onderzoeksgebied verwacht worden op
basis van een analyse van historisch kaart- en bronnenmateriaal?
In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van archeologisch
erfgoed?
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HUIDIGE & TOEKOMSTIGE SITUATIE
HUIDIGE SITUATIE

Het projectgebied, op de volgende kaarten in het rood aangeduid, is gesitueerd op het bouwblok dat
omsloten wordt door de Jezusstraat, de Meir, Cellebroedersstraat en de Lange Nieuwstraat. Momenteel
staan hier de gebouwen van de voormalige Regie van Telegraaf en Telefoon of R.T.T.. Het gedeelte van
het projectgebied langs de Meir wordt op dit moment in gebruik genomen door handelspanden. Het
projectgebied ligt in de archeologische zone van de historische stadskern van Antwerpen, langs de
belangrijkste winkelstraat van de stad.
In een laatste aanpassing van het ruimtelijk uitvoeringsplan van de binnenstad van Antwerpen (2012)
staan de gebouwen op het projectgebied gekarteerd als bestemd voor centrumfuncties (Ce6). Hier staat
een mix van functies centraal. De gebouwen die zich in deze zones bevinden zijn vaak groter en
gebouwd langs assen met een betere bereikbaarheid. Detailhandel wordt toegelaten in de kelders en op
het gelijkvloers van de gebouwen. Voor de nieuwbouw langs de Meir wordt dit toegelaten voor het
volledige gebouw. Restaurants en cafés worden toegelaten in de gebouwen langs de Meir en de
1
Jezusstraat.
Het projectgebied is volledig bebouwd. Alle gebouwen op het projectgebied dateren uit verschillende
de
periodes. Het oudste gebouw, van eind 19 -eeuw, bevindt zich langs de Cellebroedersstraat. Het
klassiek geïnspireerde, eclectisch gebouw van architect F. Tondeur heeft een gevelbreedte van 9
traveeën en bevat 4 bouwlagen onder een zadeldak. Het gebouw op de hoek van de Lange Nieuwstraat
ste
met de Cellebroedersstraat dateert van halverwege de 20 -eeuw, heeft een gevelbreedte van 20
traveeën en telt 6 bouwlagen. Het bakstenen gebouw langs de Jezusstraat is het meest recente van het
projectgebied en dateert uit de jaren 1970. Het heeft 7 traveeën en is 5 bouwlagen hoog. Het gebouw
links hiervan dateert uit 1960 en telt eveneens 5 bouwlagen boven het maaiveld. Het rechtse gebouw,
dat uit dezelfde periode als het hoekgebouw van de Meir en de Cellebroedersstraat dateert, heeft zes
traveeën en 5 verdiepingen. De gebouwen centraal op het projectgebied torenen boven de andere
gebouwen uit.
Op dit moment bevindt er zich onder het volledige projectgebied een kelderverdieping die tot minstens
4m onder het maaiveld komt. Deze kelder bestaat uit verschillende ruimtes die via een gangenstelsel
met elkaar verbonden zijn. Bij een plaatsbezoek konden we een groot deel van de kelders bekijken. De
kelderruimtes onder de winkels langs de Meir waren niet toegankelijk. Langs de Cellebroedersstraat en
de Lange Nieuwstraat komen de plafonds van de kelders tot boven het straatniveau. Er werden geen
authentieke of historische elementen waargenomen in de kelders, met uitzondering van twee
boogstructuren in de kelders onder de Cellebroedersstraat. Uit welke bouwfase deze bogen afkomstig
zijn is niet bekend.

1

VERHAERT I. en VAN ROOSENDAEL W., Toelichtingsnota bij het Ruimtelijk Uitvoeringsplan binnenstad Antwerpen, Antwerpen,
2012, s.p.

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

|9

Foto 1 Linksboven: De Jezusstraat met op de
linkerzijde het projectgebied. Centraal zien we
het bakstenen gebouw uit de jaren 1970.
Foto 2 Rechtsboven: De Cellebroedersstraat
met op de rechterzijde het projectgebied. Hier
zien we vooral een deel van het hoekgebouw
met de Meir. Doordat de Cellebroedersstraat
een zeer smalle straat is, is de volledige gevel
niet duidelijk zichtbaar.
Foto 3 Links: Deze foto is iets verder in de
Cellebroedersstraat genomen en toont de
gevel van het oudste deel van het voormalige
hoofdkantoor van de R.T.T..
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Foto 4: De Lange Nieuwstraat met op de rechterkant de toegang tot de Cellebroedersstraat en het projectgebied
(ARCHEBO, 2017).

ANME/17/09/27/3 - Digitale aanmaak
Figuur 4: Photokeyplan (Geopunt, 2017).
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Onderstaande foto’s geven een beeld van de kelders onder het projectgebied.
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TOEKOMSTIGE SITUATIE

Voor de uitvoering van de toekomstplannen worden de meeste bestaande gebouwen van het
de
projectgebied gesloopt. Dit met uitzondering van het eind 19 -eeuwse gebouw in de
Cellebroedersstraat en het laatste gebouw van het projectgebied langs de Jezusstraat die behouden
blijven. Op de rest van het projectgebied komen nieuwe constructies. Zo worden er commerciële
ruimtes voorzien, kantoorgebouwen, appartementen en een studentenhotel.
Het project zal bestaan uit hoogstens 11 verdiepingen. Het volledige terrein wordt voorzien van
ondergrondse parkeergarages die tot 2 niveaus diep gaan.
Het gelijkvloers bestaat voornamelijk uit commerciële ruimtes langs de Jezusstraat, de Meir en de
Cellebroedersstraat. Langs de Lange Nieuwstraat komen kantoorruimtes, de inrit naar de ondergrondse
parkeergarages, ruimte voor huisvesting, een binnenplein en een hotel dat doorloopt tot de oostzijde
van het projectgebied.
De commerciële ruimtes lopen door tot het volgende niveau op +1. Op dit niveau krijgt het hotel meer
ruimte langs de Lange Nieuwstraat. Op het volgende niveau, +2, heeft enkel het historische gebouw in
de Cellebroedersstraat nog commerciële ruimte. De hoek van de Jezusstraat, de Meir en de
Cellebroedersstraat krijgen hier appartementen. Langs de Lange Nieuwstraat komen kantoorruimte,
huisvesting en het hotel.
De appartementen op de hoek van de Meir starten dus op de tweede verdieping en lopen door tot de
de
7 verdieping. De hogere niveaus, tussen 8 en 11, bevinden zich enkel op de hoek van de Meir en de
Cellebroedersstraat. Ook hier komen appartementen.

Figuur 5: Toekomstplan van de kelderverdieping met ondergrondse parkeergarage op -2 (B architecten, 2017).
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Figuur 6: Toekomstplan van de kelderverdieping op -1 (B architecten, 2017).

Figuur 7: Toekomstplan van het gelijkvloers (B architecten, 2017).
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Figuur 8: Toekomstplan van de eerste verdieping (B architecten, 2017).

Figuur 9: Toekomstplan van de tweede verdieping (B architecten, 2017).
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Figuur 10: Detailplan van de appartementen op de 3de t.e.m. de 7de verdieping (B architecten, 2017).

Figuur 11: Appartementen op de hoek van de Meir en de Cellebroedersstraat op de 8ste t.e.m. de 11de verdieping (B
architecten, 2017).
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Figuur 12: Dwarsdoorsnede van het toekomstige project parallel met de Cellebroedersstraat (B architecten, 2017).

Figuur 13: Dwarsdoorsnede van het toekomstige project dwars op de Cellebroedersstraat (B architecten, 2017).
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BUREAUONDERZOEK

Het doel van de bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden van de
archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het gebied te
kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te schatten en
daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie.
In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare kaarten van het plangebied, te weten de
bodemkaart, geologische kaarten, bodemerosiekaart, bodemgebruikskaart en relevante historische
kaarten. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) werd gebruikt als uitgangspunt voor de bestudering
van archeologische waarden in de omgeving van het plangebied.
De gebruikte kaarten werden in gegeorefereerde vorm (Belge Lambert 1972) gebruikt in het programma
QGIS. In dit programma werden de genoemde kaarten als lagen toegevoegd teneinde er de huidige en
toekomstige situatie op te kunnen weergeven. Het plangebied werd bovendien op alle kaarten geplot
om de oriëntatie op de kaarten te vergemakkelijken.

3.1
3.1.1

LANDSCHAPPELIJKE & BODEMKUNDIGE SITUERING
Topografische situering

Het onderzoeksgebied ligt in de archeologische zone van het historisch stadscentrum van Antwerpen, in
de provincie Antwerpen, op de hoek van de Jezusstraat, Meir, Cellebroedersstraat en Lange
Nieuwstraat. Het terrein bevindt zich op iets meer dan 1 km van de Schelde.
Volgens het Digitaal Hoogtemodel ligt het terrein op een lichte helling tussen ongeveer 7.3 en 8.3 meter
boven de zeespiegel.

ANME/17/09/27/4 - Digitale aanmaak
Figuur 14: Topografische kaart met situering van het onderzoeksgebied (Geopunt, 2017).

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

ANME/17/09/27/5 - Digitale aanmaak
Figuur 15: Situering van het onderzoeksgebied op het Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2017).

Figuur 16: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in ZW-NO richting (Geopunt, 2017).

| 18

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

| 19

ANME/17/09/27/6 - Digitale aanmaak
Figuur 17: Situering van de verschillende waterlopen rond het onderzoeksgebied (Geopunt, 2017).

3.1.2
3.1.2.1

Geologie & landschap
Fysisch geografisch

Het onderzoeksgebied bevindt zich volgens de Traditionele Landschappenkaart in stedelijke gebieden en
havengebieden.
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ANME/17/09/27/7 - Digitale aanmaak
Figuur 18: Het onderzoeksgebied aangegeven op de Traditionele Landschappenkaart (Geopunt, 2017).

3.1.2.2

Paleogeen & neogeen (Tertiair)

Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen bevindt het onderzoeksterrein zich binnen de
Formatie van Lillo. Deze formatie is gevormd in het Plioceen (ca. 5.3 – 2.5 miljoen jaar geleden). Het
bestaat uit groen tot grijsbruin en licht grijsbruin schelphoudend zand. De onderste oudste lagen
bevatten klei en schelpenlagen, naarmate de laag jonger wordt neemt het kleigehalte en de
2
aanwezigheid van schelplagen af.

ANME/17/09/27/8 - Digitale aanmaak
Figuur 19: Situering van het onderzoeksgebied op de Tertiairgeologische kaart (DOV, 2017).

3.1.2.3

Quartair

Volgens de Quartairgeologische kaart (1:200.000) bevindt het onderzoeksgebied zich volledig binnen
type 1. Type 1 is een niet holocene en/of tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.
Het betreft eolische afzettingen van zand tot silt van het Weichseliaan (laat-Pleistoceen), mogelijk
Vroeg-Holoceen (code ELPw), mogelijk kunnen ook hellingsafzettingen van het Quartair (HQ) aanwezig
3
zijn.

2
LAGA P. en LOUWYE S.,’Paleogene and Neogene lithostratigraphic units (Belgium)’, bewerkt door S. Geets, in: Geologica Belgica,
4, 2001.
3
FREDERICKX E. en GOUWY S., Toelichting bij de Quartairgeologische kaart – kaartblad 25, Hasselt, Brussel, 1996.
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ANME/17/09/27/9 - Digitale aanmaak
Figuur 20: Situering van het onderzoeksgebied op de Quartairgeologische kaart 1/200.000 (DOV, 2017).

Figuur 21: Uitleg van het type volgens de Quartairgeologische kaart, schaal 1/200.000 (DOV, 2017).

Volgens de Quartairgeologische kaart (1:50 000) wordt het onderzoeksgebied volledig onderverdeeld
onder type #. Het betreft herwerkte tertiair sedimentpakketten die opgebouwd zijn uit fijne,
glauconiethoudende zanden en gekenmerkt door belangrijke concentraties aan schelpen en schelpgruis,
4
soms opgehoopt in “lenzen”.

4

ADAMS R., VERMEIRE S. en DE MOOR G., Toelichting bij de Quartairgeologische kaart, kaartblad 15, Brussel, 2001, p. 18.
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Figuur 22: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart - Kaartblad 15.

ANME/17/09/27/10 - Digitale aanmaak
Figuur 23: Situering van het onderzoeksgebied op de Quartairgeologische kaart 1/50.000 (DOV, 2017).

3.1.2.4

Bodem, bodemkundig booronderzoek, erosie & bodemgebruik

Volgens de bodemkaart van Vlaanderen ligt het onderzoeksgebied in een bebouwde zone (OB).

5

De potentiële bodemerosiekaart toont de schatting van de gemiddelde jaarlijkse bodemerosie door
water en bewerking per perceel. Het onderzoeksgebied zelf is niet gekarteerd.

5

VAN RANST E. en SYS C., Eenduidige legende voor de digitale bodemkaart van Vlaanderen (schaal 1:20 000), Gent, 2000.
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ANME/17/09/27/11 - Digitale aanmaak
Figuur 24: Situering van het onderzoeksgebied op de Bodemkaart Vlaanderen (DOV, 2017).

ANME/17/09/27/12 - Digitale aanmaak
Figuur 25: Situering van het onderzoeksgebied op de Potentiële Bodemerosiekaart (Geopunt, 2017).

Op de bodemgebruikskaart is het onderzoeksgebied gekarteerd als ‘kernstadbebouwing’.

| 23

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

| 24

ANME/17/09/27/13 - Digitale aanmaak
Figuur 26: Bodemgebruik in de omgeving van het plangebied volgens de Bodemgebruikskaart (Geopunt, 2017).

3.2
3.2.1

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA
Centrale Archeologische Inventaris (CAI)

Binnen het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn meerdere CAI-vindplaatsen gekend. Het gaat
hier om vooral meldingen van de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd en meer bepaald uit de Nieuwe
de
Tijd of de 16 -eeuw die betrekking hebben op de stadsomwalling.
De demografische groei die gepaard ging met de stijgende welvaart, van 40.000 tot 100.000 inwoners
omtrent 1558, stimuleerde het bouwen, verbouwen en het urbaniseren van de later ommuurde
gebieden. Dit zorgde voor een expansieve aanleg van nieuwe straten. Vanaf 1520 kreeg de Italiaanse
bouwkundige Donato Buoni di Pellezuoli een opdracht voor nieuwe stadsversterkingen: de
middeleeuwse vesten voldeden niet meer aan de moderne belegeringskunde wat bleek tijdens de
Franse oorlog en de inval en het beleg van Maarten van Rossum (1542). Uiteindelijk werd het werk
onder druk van verontruste kooplui aangevat in 1548 en voltooid in 1552. Het tracé van de
gebastioneerde omwalling volgde nagenoeg de middeleeuwse die geleidelijk werd afgebroken en
recuperatiemateriaal opleverde voor de intense bouwactiviteiten in de binnenstad. Deze toestand bleef
de
ongewijzigd tot de tweede helft van de 19 -eeuw.
Deze Spaanse omwalling bevindt zich op iets meer dan 100m ten oosten van het projectgebied. Het gaat
hier bijvoorbeeld om het Kipdorpbastion, de Kipdorpbrug, een kruitmagazijn,… De Kipdorppoort zelf
dateert uit de Late Middeleeuwen. Hier vlakbij werden enkele beenderen en schaatsen gevonden. De
datering van deze toevalsvondst is onbepaald.
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de

Net ten noorden van het projectgebied is op de locatie van de St. Jacobsmarkt een 16 -eeuwse bronzen
penning gevonden. Nog iets verder, op het Frans Halsplein zijn enkele afvalputten met ceramiek en glas
aangetroffen.
Op ongeveer 200m ten zuidwesten van het projectgebied toont de CAI nog 3 andere meldingen. Eén
ervan is het Rubenshuis. De twee andere dateren uit de nieuwe tijd. Het klooster van de ongeschoeide
de
karmelieten is 17 -eeuws, de andere CAI melding toont een kazerne.
CAI-Locatie

Beschrijving

Datering

366047

Kruitmagazijn 1

Nieuwe Tijd

366288

Spaanse vest 8

Nieuwe Tijd

207145

Kipdorpbastion (noordelijke face)

16 -eeuw

156387

Rubenshuis

Onbepaald

366051

Kipdorppoort

Late Middeleeuwen

366053

Kazerne 2

Nieuwe Tijd

366334

Stadsvest 7

Nieuwe Tijd

157557

St. Jacobsmarkt 56

16 -eeuw

156432

Frans Halsplein I

16 -eeuw

156272

Grote Kauwenberg 30-32

16 -eeuw

165558

Kipdorpbrug A312

16 -eeuw

366274

Spaanse Vest 7

Nieuwe Tijd

366115

Vestingsmuur

16 -eeuw

156604

Klooster van de ongeschoeide karmelieten

17 -eeuw

366318

Spaanse vest 10

Nieuwe Tijd

155088

Sint-Jacobsmarkt - Molenbergstraat

onbepaald

157496

Frankrijklei S18 en 19

16 -eeuw

211401

Meir 37-39 – Lange Klarenstraat 24-28

Middeleeuwen

157499

Frankrijklei S6

16 -eeuw

de

de
de
de
de

de
de

de

de
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ANME/17/09/27/14 - Digitale aanmaak
Figuur 27: Kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied en de vondstlocaties uit de CAI (CAI, 2017).

3.2.2

Inventaris Onroerend Erfgoed (IOE)

De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen.
Zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank,
goed voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel
gericht naar de verschillende erfgoedobjecten gezocht worden. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld
6
en/of beschermd zijn.
Het projectgebied bevindt zich in het historisch stadscentrum van Antwerpen en is hierdoor een
vastgestelde archeologische zone. De bebouwing op het projectgebied zelf staat genoteerd als
bouwkundig relict. In de buurt bevinden zich nog heel wat andere IOE-relicten en monumenten. Zo zien
we het Rubenshuis, de parochiekerk Sint-Jacobs, de Stadsfeestzaal … De Vlaamse opera bevindt zich op
ongeveer 150 m ten oosten van het projectgebied en staat aangeduid als beschermd stadsgezicht. De
Leysstraat en zijn bebouwing staat gekarteerd als beschermd cultuurhistorisch landschap.

6

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst
geraadpleegd op 7 maart 2017.
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ANME/17/09/27/15 - Digitale aanmaak
Figuur 28: Kaart met aanduiding van de IOE-relicten (Geoportaal, 2017).

3.3
3.3.1

HISTORISCH ONDERZOEK
Onderzoek historische bronnen: achtergrondinformatie

Toponymie
De naam ‘Antwerpen’ zou afgeleid kunnen zijn van “tegen het water opgeworpen land”

7

Stadsontwikkeling
de

De eerste versterking of “burcht” is terug te voeren tot de 9 -eeuw; een halfcirkelvormige, 11 m brede
en waarschijnlijk 6 m hoge aarden wal, lopend van het huidige Steen richting Vleeshuis en zo verder
binnen de burchtgracht terug naar de Schelde. Aan de rand, op de hoger gelegen gebieden, ontstaat een
de
in de loop van de 11 -eeuw omwalde handelsnederzetting die geleidelijk de drijfkracht wordt voor de
8
verdere stadsontwikkeling.

7
8

STEVAERT R., PLOMTEUX G. en MALLIET A., Architectuurgids Antwerpen, Turnhout, 1993, p. 5.
STEVAERT R., PLOMTEUX G. en MALLIET A., Architectuurgids Antwerpen, Turnhout, 1993, p. 5-6.

| 28

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

9

Figuur 29: Links de ruienstad, rechts de eerste stadsuitbreiding in de loop van de 13de eeuw.

de

Onder Godfried I van Leuven (1106-39) werd het markgraafschap en Antwerpen vanaf de 12 -eeuw in
het hertogdom Brabant opgenomen en deelt het in de expansieve handelspolitiek. De nederzetting
de
de
de
breidt zich uit in de loop van de 13 -eeuw. Hoewel de omvang van de handel in 12 -13 eeuw moeilijk
te schatten is, mogen we toch een betrekkelijke belangrijkheid veronderstellen. De economisch gunstige
conjunctuur weerspiegelde zich onmiskenbaar in de groei van de stad. Tussen 1201 en 1216 werd het
de
nieuwe stadskwartier dat in de 12 -eeuw rond de Onze-Lieve-Vrouwekerk was gegroeid met een
10
vestenlijn omwald. Ca. 1250 vertoont Antwerpen, naast de ommuurde burchtkern, een omschrijvende
half-eivormige omwalling voorzien van vijf poorten aan de invalswegen. Dit tracé blijft aanwijsbaar en
11
komt ook tot uiting in straatnamen als Sint-Katelijnevest, Minderbroedersrui …
Antwerpen wordt één van de vier voornaamste steden van Brabant en kent een eerste bloeiperiode in
de
de eerste helft van de 14 -eeuw. Buiten de muren groeien bestaande of nieuwe wijken aan in versneld
de
de
tempo. Einde 13 - begin 14 -eeuw wordt een nieuwe stadsvergroting gepland. De goed
de
georganiseerde negotie en de opkomende internationale geldmarkt liggen aan de basis van de 16 eeuwse bloeiperiode die zal worden onderbroken door de Spaanse furie (1576) en de sluiting van de
Schelde (1585). De demografische groei die gepaard gaat met de stijgende welvaart, van 40.000 tot
100.000 inwoners omtrent 1558, stimuleert het bouwen en verbouwen en het urbaniseren van de later
ommuurde gebieden. Dit zorgde voor een expansieve aanleg van nieuwe straten. Vanaf 1520 krijgt de
Italiaanse krijgsbouwkundige Donato Buoni di Pellezuoli een opdracht voor nieuwe stadsversterkingen:
de middeleeuwse vesten voldoen niet meer aan de moderne belegeringskunde wat blijkt tijdens de
Franse oorlog en de inval en het beleg van Maarten van Rossum (1542). Uiteindelijk wordt het werk
onder druk van verontruste kooplui aangevat in 1548 en voltooid in 1552. Het tracé van de
gebastioneerde omwalling volgt nagenoeg de middeleeuwse die geleidelijk wordt afgebroken en
recuperatiemateriaal oplevert voor de intense bouwactiviteiten in de binnenstad. De bebouwing van de
Nieuwstad komt moeilijk op gang. Dit heeft uiteraard te maken met de godsdiensttroebelen en de
sluiting van de Schelde (1585).
de

de

In de loop van de 17 eeuw komt een relatieve commerciële heropleving tot stand. De 18 eeuw
brengt geen wijzigingen in het stadspatroon: homogene, nieuwe plein- of wijkaanleg zoals te Brussel is
hier niet aan de orde. De Franse inval in 1792 heeft voor Antwerpen dubbele gevolgen. Zoals elders

9

STAD ANTWERPEN, ‘Geschiedenis’, op: www. sites.google.com/site/antwerpenstadantwerpcity/geschiedenis, laatst
geraadpleegd op 6 oktober 2017.
10
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Antwerpen – Historische binnenstad’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst
geraadpleegd op 6 oktober 2017.
11
STEVAERT R., PLOMTEUX G. en MALLIET A., Architectuurgids Antwerpen, Turnhout, 1993, p.5-6.
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worden kerkelijke en andere Ancien Régime-goederen geseculariseerd met herbestemming of afbraak
als gevolg.
de

Hoewel het trekken van nieuwe straten sedert de 16 eeuw vrijwel was stopgezet, zijn de meest
de
ste
ingrijpende wijzigingen in stratenpatroon en -uitzicht te plaatsen in 19 en 20 eeuw. Een aantal
ingrepen wijzigen het stadsbeeld, zoals het dempen of overwelven van de meeste ruien en vlieten
tussen 1830 en 1840 en het verbreden en soms nog doortrekken van een aantal straten vanaf 1850. De
in stadsbezit gekomen Spaanse wallen worden vanaf 1864 geleidelijk afgebroken, de poorten
verdwijnen in 1877 en de citadel vanaf 1874. Alles samen komen hiermee 262 ha vrij. Vanaf 1868
worden de Leien aangelegd.
Na de Duitse inval van augustus 1914 trekt het Belgische leger zich binnen de Antwerpse vestingen
terug. De stad wordt o.m. door een zeppelin beschoten van september tot oktober en geeft zich nadien
over. Het bouwblok tussen Schoen- en Eiermarkt is grotendeels vernield: de wederopbouw, met o.m. de
Boerenleenbank of Boerentoren als eerste wolkenkrabber van Europa (1929-1932) zal hevige
polemieken doen oplaaien. In de jaren 1950-70 zet de reeds voorheen aangevatte city-vorming zich
door: banken, kantoren en winkels monopoliseren voorgoed de meer en meer ontvolkte binnenstad en
zoeken anderzijds naar goed bereikbare plekken aan de Leien en invalswegen. Hiernaast beheersen
verkeers- en parkeerproblemen de veranderingen in het stadsdeel. De middenstroken van de Leien
fungeren nu als stadsring terwijl de laatste resten van de Brialmontvesten verdwijnen voor de aanleg
12
van de Antwerpse ring …
De Jezusstraat, Meir, Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat
de

Het gedeelte van de Meir ter hoogte van de Jezusstraat kreeg vorm gedurende de 15 -eeuw. Als
belangrijke toegangsweg door de stad werd de Meir één van de voornaamste aristocratische straten van
13
de stad.
de

De Jezusstraat is de smalle voortzetting van de Meir naar de Kipdorppoort. Tot het einde van de 15 de
eeuw stond ze beter bekend als de Meirsteeg. In de loop van de 15 -eeuw kreeg deze straat zijn huidige
benaming naar een in 1494 gebouwde kapel. Het klooster van de Victorinnen die ten oosten van het
14
projectgebied lag, nam in 1542 de kapel op.
de

De Lange Nieuwstraat ontstond aan het begin van de 14 -eeuw als verlengde van de Korte Nieuwstraat.
De Cellebroedersstraat werd aangelegd ten tijde van de bouw van het Cellebroedersklooster.

3.3.2

15

Bouwhistorische analyse van het projectgebied

In de volgende pagina’s zal getracht worden een (bouw)historisch overzicht te geven van de bebouwing
op het projectgebied. Omwille van beperkingen in het onderzoek is deze informatie echter niet volledig.
Eerst en vooral concentreerden we ons op de ontwikkeling van het Cellebroedersklooster en de verdere
ontwikkeling van het projectgebied door de R.T.T.. Er bevonden zich nog andere particuliere gebouwen
die los hiervan een (bouw)historische evolutie doormaakten. Hiervan wordt een korte schets gegeven

12

STEVAERT R., PLOMTEUX G. en MALLIET A., Architectuurgids Antwerpen, Turnhout, 1993, p.7-23.
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Meir’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 6 oktober 2017.
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Jezusstraat’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 6 oktober
2017.
15
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Cellebroedersstraat’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 6
oktober 2017.
13
14
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die meer context over de geschiedenis van het projectgebied geeft. Een volledig historisch overzicht van
elk van deze huizen was binnen de beperkte tijdsperiode van het onderzoek niet mogelijk.
Voor deze bouwhistorische analyse werden iconografische, cartografische en geschreven bronnen
geraadpleegd. Een belangrijke bron van informatie was historisch kaartmateriaal. Dit om na te gaan of
er bebouwing is geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel
wijzigde doorheen de tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de eerste
de
bruikbare kaarten pas vanaf de 16 eeuw of later voorhanden zijn.
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is
geweest. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en
belangrijkere bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen
de
aandacht voor de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19 eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde
kaarten. Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.
de

Meer kaartmateriaal en bronnenmateriaal dat een beter zicht geeft op de evolutie vanaf de 19 -eeuw
vonden we in de kadasterarchieven en het stadsarchief van Antwerpen.
De Cellebroeders in Antwerpen
De Congregatio Fratrum Alexianorum Cellitarum (CFAC), de broeders Alexianen of de Cellebroeders
de
legden zich vanaf de 14 eeuw toe op caritatieve werken. De Cellebroeders verzorgden de pestlijders,
begroeven de doden en zorgden voor opvang van geesteszieken. Het stadsbestuur van Antwerpen sloot
met de gemeenschap een overeenkomst af en kende de broeders het alleenrecht toe om de doden te
begraven. In de Nederlanden werden ze aanvankelijk matemannen, lollarden, arme broeders of
de
schokkebroeders genoemd. De naam Cellebroeder komt pas voor vanaf de eerste helft van de 15
eeuw.
In 1458 werden de Cellebroeders als orde erkend door paus Pius II. De broeders zouden voortaan de
drie geloften afleggen en de regel van Augustinus volgen. De Reformatie zorgde ervoor dat in de
Zuidelijke Nederlanden de meeste kloosters vernietigd werden. Onder het Franse bewind werden
verschillende huizen opgedoekt. Het klooster van de Cellebroeders te Antwerpen werd openbaar
16
verkocht, maar later door de broeders teruggekocht.
Het stadsarchief van Antwerpen bezit een handschrift “Opkomst en voortgang der Alexianen of
Cellebroeders” van Kanunnik Joannes Schaeffer over de geschiedenis van de Cellebroeders in
Antwerpen. Joannes Schaeffer (1804-1877) werd priester gewijd in 1827. Drie jaar later startte hij als
leraar aan het klein seminarie in Mechelen. In 1834 volgde de benoeming tot archivaris van het
aartsbisdom. Het is in de periode dat hij archivaris was, tussen 1834 en 1877, dat hij een korte
17
geschiedenis van de Cellebroeders van Antwerpen schreef.
In 1804 verloren de Cellebroeders het begrafenisrecht, waardoor ze hun belangrijkste bron van inkomen
verloren. In 1817 werd het klooster van de Cellebroeders in de Cellebroedersstraat definitief
18
ontbonden. Bezittingen werden in beslag genomen om verdere schulden ermee af te betalen. De

16

ODIS, ‘Congregatie van de broeders Alexianen – Cellebroeders (1458-heden)’, op: www.odis.be, laatst geraadpleegd op 25
september 2017.
17
VANDEN BOSCH G. en SUENENS K., ‘Joannes Schoeffer’, op: www.odis.be, laatst geraadpleegd op 11 september 2017.
18
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Klooster van de Alexianen (Cellebroeders) te Antwerpen, ‘Diverse documenten 16de-18de eeuw’, nr.
6, nr. 25, nr. 28, nr. 29 en nr. 30.
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overblijvende broeders vestigden zich in enkele huizen in de Jezusstraat. In 1848 konden ze het huis,
samen met een stuk grond aankopen. In 1852 openden ze er een nieuw tehuis voor mannelijke
geesteszieken. Verdere uitbreiding was hier niet mogelijk, daardoor kochten ze in 1874 een stuk grond
in Boechout. Ze verhuisden uiteindelijk in 1876 naar het nieuwe centrum in Boechout waar zich vandaag
19
nog steeds het ‘Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen’ bevindt.
de

De ontwikkeling van het projectgebied voor de 17 -eeuw
de

Het eerste klooster van de Cellebroeders in Antwerpen bevond zich in de 14 eeuw op een erf langs de
de
Korte Nieuwstraat, op de Eiermarkt (toen beter bekend als de Veemarkt). Gedurende de 15 eeuw zal
de stad Antwerpen echter steeds verder uitbreiden, waardoor het klooster in één van de
dichtstbevolkte buurten van Antwerpen kwam te liggen. Doordat de Cellebroeders in aanraking kwamen
met de pest betekenden ze een gevaar voor hun omgeving en werden ze vijandig bejegend door
sommige burgers. Stadsbesturen legden een aantal maatregelen op om het besmettingsgevaar in te
dijken. Tijdens pestuitbraken verboden ze soms de broeders om zich onder de bevolking te begeven. Er
werd verlangd van de Cellebroeders dat ze zich in een onbewoonde hoek van de stad zouden vestigen.
Hun gebouwen hadden vaak smalle vensters en waren gelegen in de nabijheid van of buiten de
20
stadsmuren.
de

Begin 16 eeuw stond er een stuk grond langs de Lange Nieuwstraat, tegen de Jezusstraat en vlak bij de
Kipdorppoort te koop. De Cellebroeders grepen hier hun kans om uit het dichtbebouwde centrum van
Antwerpen weg te trekken. Hoewel de verkoop werd afgerond in 1527, verhuisden de broeders pas 20
jaar later. Op een deel van dit terrein planden ze de bouw van hun nieuw klooster. Een ander deel werd
verdeeld in verschillende percelen die bestemd waren voor particuliere huizen. Hierdoor behoorden de
meeste van de huizen op het bouwblok toe aan de Cellebroeders. Met de bouw van het nieuwe klooster
21
werd ook de Cellebroedersstraat aangelegd. De bouw van de kapel bij het nieuwe klooster werd
gestart in 1571 en uiteindelijk op 3 juli 1573 ingewijd. De volgende jaren onderging het klooster nog
22
verschillende verbouwingen.
de

Het stadsarchief van Antwerpen bezit vier plannen uit de 16 eeuw die een plattegrond tonen van het
klooster van de Cellebroeders. Deze dateren vermoedelijk van voor de bouw van de kapel of kerk, deze
staat nog niet aangeduid op de plannen.
Het kloosterhof vormde de kern van het klooster. Deze centrale binnenplaats was door een
kloostergang of galerij omgeven. Onderstaand plan toont dat de galerij kruisgewelven had. Het
kloosterhof is typisch rechthoekig van vorm. Hier bevond zich ook een put, fontein of wasplaats. Soms
23
diende het kloosterhof als begraafplaats.
Rond het kloosterhof en de kloostergang zijn andere ruimtes gegroepeerd. Zo zien we een refter,
keuken, bottelarij, wasplaats,… De meeste extra ruimtes waren aan de oostzijde van het klooster
georiënteerd. Hier zijn nog twee andere binnenkoeren aanwezig. Het klooster zelf lag niet volledig tegen

19

WIKIPEDIA, ‘Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen’, op: www.wikipedia.be, laatst geraadpleegd op 25 september 2017.
CLEYNHENS L., Inventaris van het archief Alexianen in België 1472-1990, Leuven, s.d., p. 4.
21
MERTENS F.H. en TORFS K.L., Geschiedenis van Antwerpen sedert de Stichting der stad tot onze tyden, Antwerpen, 1818, p. 212216.
22
VANDEN BOSCH G. en SUENENS K., ‘Joannes Schoeffer’, op: www.odis.be, laatst geraadpleegd op 11 september 2017.
23
HASLINGHUIS E.J. en JANSE H., Bouwkundige termen, verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie,
Leiden, 2005, p. 272-273.
20
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de Cellebroedersstraat, er bevonden zich nog enkele huizen tussen de straat en het klooster zelf. Deze
blijven ook zichtbaar op de kadasterplannen.
Onderstaand plan toont één van de uitbreidingen van het klooster naar de Lange Nieuwstraat toe. Deze
24
uitbreiding bestond voornamelijk uit extra leefruimtes en een nieuw poortgebouw tot het klooster.

24

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, Plannen en technische tekeningen, Religieuze gebouwen en kloosters, Klooster van de Alexianen of
Cellebroeders, Grondplan nr. 12#5245.
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Figuur 30: Plattegrond van het Cellebroedersklooster uit de 16de-eeuw met aanduiding van een uitbreiding naar de Lange Nieuwstraat toe (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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de

de

De ontwikkeling van het projectgebied 17 -18 eeuw
Een monumentaal stadsgezicht ontworpen door Virgilius Bononiensis biedt een uniek zicht op de
de
metropool Antwerpen aan het einde van de 16 eeuw. Deze Italiaanse schilder was uit Bologna naar
Antwerpen gekomen en was wellicht gespecialiseerd in stadsplattegronden. Het plan is gedrukt op 20
kaartbladen en met de hand ingekleurd. Sommige straten en gebouwen zijn weggelaten of vergeten,
maar alle belangrijke burgerlijke gebouwen zijn nauwkeurig weergegeven: het nieuwe stadhuis, het
Hanzahuis, het Hessenhuis, het Vleeshuis en de nieuwe beurs. Ook de meeste kerkelijke gebouwen zijn
25
afgebeeld.
Zo zien we duidelijk de Jezuskapel net onder het projectgebied. Het omgeving van het projectgebied is
op het moment van de opmaak grotendeels bebouwd. We zien wel open ruimtes tussen de gebouwen
die door tuinen ingenomen lijken te zijn.

Figuur 31: Projectgebied aangeduid op de plattegrond van Virgilius Bononiensis, 1565 (Museum Plantin-Moretus,
2017).
de

Naast cartografisch materiaal bestaan er vanaf de 16 eeuw ook geschreven bronnen die een beter
beeld van de historische bebouwing en zijn inwoners in Antwerpen kunnen geven. De wijkboeken in het
stadsarchief van Antwerpen bijvoorbeeld, bevatten overzichten van de transacties van onroerend goed
in het ancien régime. Ze geven per straat en per pand het overzicht van alle eigendomsovereenkomsten.
Niet enkel (ver)kopen, maar ook registraties van erfenissen en renten worden erin opgesomd. Codes
verwijzen naar de akten in de schepenregisters. De eerste reeks officiële wijkboeken is de oudste reeks.
Notaris Ketgen begon in 1614 met het opstellen van het register. Zo ontstonden de wijkboeken Ketgen.
Deze bevatten transacties uit de periode 1561-1648. De tweede reeks officiële wijkboeken is
opgebouwd op dezelfde manier als de eerste reeks en bevat gegevens voor de periode 1670-1797.

25

MUSEUM PLANTIN-MORETUS, ‘Plan van Antwerpen’, op: www.museumplantinmoretus.be, laatst geraadpleegd op 29
september 2017.
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Voor elk huis is er minstens één folio. In de hoofding staat de huisnaam (als er een is), de straatnaam en
de ligging in de straat. Daaronder staan de transacties chronologisch opgesomd; de aard ervan, de
26
namen van de partijen en de verwijzing naar de schepenakte.
Van huisnummers is op dit moment nog geen sprake waardoor het moeilijk is om de woningen van het
projectgebied te lokaliseren. Als er al een nummer bij de straatnaam wordt vermeld kan dit
daarenboven nog verschillende keren veranderen. Voor het gebruik van huisnummers werd vaak de
naam van een huis gehanteerd.
de

Het enige perceel dat een vermelding vanaf de 16 eeuw heeft is het Cellebroedersklooster zelf. De
de
andere huizen en percelen worden pas vermeld vanaf het begin van de 17 eeuw, behalve deze die aan
de Lange Nieuwstraat of Meir gelokaliseerd zijn. Dit geldt ook voor de percelen aan de westzijde van de
Cellebroedersstraat. Dit zou de theorie kunnen bevestigen dat voor de komst van de Cellebroeders op
de
het projectgebied deze gronden onbebouwd waren en dat de Cellebroedersstraat pas eind 16 eeuw
aangelegd werd. Oudere bebouwing was wel aanwezig langs de Lange Nieuwstraat, de Meir en de
de
Jezusstraat. Bebouwing op dit bouwblok zou vooral verder uitbreiden aan het begin van de 17 eeuw.
de

Aan de hand van de beschrijving van de locatie in de wijkboeken konden we enkele 17 -eeuwse huizen
die vermoedelijk binnen het projectgebied vallen identificeren.
Naam/alternatieve naam
Sint-PHLS/Philippus
Gulden Leeuw
Sint-Andries/Boeren Sorge
Bethleem

Straat/opmerking
Cellebroedersstraat (oostzijde aan de Lange Nieuwstraat)
Cellebroedersstraat (oostzijde)
Cellebroedersstraat (oostzijde )
Cellebroedersstraat (oostzijde)

Boerensorge/Sint-Andries
Rooden Hoet / Groenen Hoet
Moorinneken
Dry Rooskens
Jongelinck
Sint-Jacop

Cellebroedersstraat (oostzijde)
Cellebroedersstraat (oostzijde)
Cellebroedersstraat (oostzijde)
Cellebroedersstraat (oostzijde)
Hoek van de Meir met de Cellebroedersstraat
Lange Nieuwstraat en Cellebroedersstraat (oosthoek)

Enkele van deze huizen staan op naam van particulieren, bijvoorbeeld een huis zonder naamvermelding
aan de oostzijde van de Cellebroedersstraat richting de Meir dat zich op dat moment in handen van
Jacobus Vlinckenborch bevond. De “Groenen Hoet” of de “Rooden Hoet” was in 1613 bezit van Jacques
Loemans. De meeste percelen in de Cellebroedersstraat waren echter bezit van het
Cellebroedersklooster. Zo maken deze wijkboeken een beschrijving van een gang die toegang geeft tot
het klooster en die de naam “Moorinneken” draagt. Daarnaast wordt de kerk van de Cellebroeders en
27
vervolgens het klooster vermeld.
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van veldmaarschalk
Joseph de Ferraris. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied, hoewel
28
soms lokale verschuivingen mogelijk zijn.

26

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, Wat een huis je vertelt, Huizenonderzoek in het Felixarchief, Antwerpen, 2015, p. 10-11.
FELIXARCHIEF ANTWERPEN, Wijkboeken opgemaakt door Ketgen, Ancien Régime archief van de stad Antwerpen, nr. 100#2659.
28
WIKIPEDIA, ‘Ferrariskaarten’, op: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrariskaarten&oldid=47485125, laatst
geraadpleegd op 6 juni 2017.
27
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Op de ferrariskaart kunnen we geen details van het projectgebied zien. Wel staat langs de Jezusstraat de
Jezuskapel aangeduid en langs de Cellebroedersstraat het klooster van de Cellebroeders. Het
projectgebied is grotendeels bebouwd met enkele open ruimtes.

ANME/17/08/30/16 - Digitale aanmaak
Figuur 32: Detail uit de Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (Geopunt, 2017).

Iconografische bronnen van het Cellebroedersklooster langs de Cellebroedersstraat vinden we pas voor
de
het einde van de 18 eeuw. In het boek van Amand De Lattin over de geschiedenis van het Antwerpse
Stadsbeeld vinden we een schets die een beter idee geeft over de bebouwing langs de
Cellebroedersstraat. De kerk van de Cellebroeders, links van het kloostergebouw, domineerde het
straatbeeld en steekt boven de naburige huizen uit. Zoals vermeld wordt, waren de andere huizen ook
in het bezit van de Cellebroeders.
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Figuur 33: Afbeelding van het Cellebroedersklooster op het einde van de 18de-eeuw (Lattin, 1940).
de

Gedurende de 18 eeuw breidt het gebied van het Cellebroedersklooster op het projectgebied nog
verder uit. Het rijksarchief herbergt enkele akten waarbij de Cellebroeders huizen aankopen in de Lange
Nieuwstraat naast het “klooster Ternonnen” in 1715, 1764 en 1778. Onder het Franse bewind werd het
klooster even opgedoekt. Het klooster van de Cellebroeders werd openbaar verkocht, maar door de
broeders opnieuw aangekocht.
Vanaf 1797 werden de huisnummers in Antwerpen doorlopend per wijk gegeven, zonder onderscheid
per straat. Op elke gevel, boven de poort werd een huisnummer aangebracht in olieverf. Deze
huisnummering bleef zo tot in 1856. Op dat moment werden de huizen opnieuw per straat genummerd
met een even en oneven zijde. Naast de huisnummers werd onder het Frans bewind de officiële
straatnaamgeving vastgelegd. De historische 13 wijken binnen de Spaanse omwalling, werden hervormd
29
tot vier “secteurs” of secties. Vanaf deze indeling maakt het projectgebied deel uit van sectie 3.
Voordien maakte het projectgebied deel uit van wijk 10.
Het gevelplan uit de Franse Tijd (ca. 1800) is een ongedateerd plan met aanduiding van de
gevelbreedtes en het oude Franse huisnummer. De bijhorende legger is geklasseerd op huisnummer en
toont de namen van de eigenaar, het gebruik van het perceel en lengte van de gevel.

29

‘Huisnummers, straatnamen onder het Franse Keizerrijk, 1797’, op: https://sites.google.com/site/antwerpen1850/, laatst
geraadpleegd op 7 september 2017.
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ANME/17/08/30/17 - Digitale aanmaak
Figuur 34: Detail uit het gevelplan uit de Franse Tijd (Felixarchief Antwerpen, 2017).
Numeros

Noms des rues

Propriétaires

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Longue rue Neuve

Héritiers: Van Exel
Les mêmes
Veuve Cops
Veuve Deley
Van Neraux
Le même
Le même
Bordon
Van neraux
Le même
Veuve Van Stay
J.C. Beleva

Nature des
propriétés
convents
maisons
maison
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Domaine
Vanneraux
G. Haelsaert
Van Neraux
Veuve Melchior
Van Neraux
G. Beldens
Haelsaert
Janssens
Domaine
J.C. Balval
G. Beldens

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Rue des freres
Céliter

5.8
5.2
4.2
4.8
4.8
5
5.2
4.6
5.2
5.4

Nieuw nr na
185630
132
130
128
126
124
122
120
118
116
114
112
110

id

3.4

1

id
id
id
id
id

5.6
17.4
5.4
5.4
5.2
12.6
4.8
5.2
4.8
5.2
5

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

Mure du n° 44
maison

Porte du n° 44

Metres
24.6

30
FELIXARCHIEF, Concordantie tussen de huisnummers gebruikt tot 1856 en de nieuwe huisnummers, Antwerpen, 1856;
FELIXARCHIEF, Wat een huis je vertelt, Huizenonderzoek in het Felixarchief, Antwerpen, 2015, p. 7. De stadsplattegrond die de
oorspronkelijke huisnummers weergeeft is die van Valerius-Jouan uit 1855.
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54
55
56

Domaine
H. Heerkens
P. Smits

maison
Id
id

7
4.6
3.6

25
27
29

P. Slootmans
P. Smits
Le même
Le même
Pauvres

6.6
5.2
5.2
4
5.8
3.6
4.4
6.6
5.6
5.2
4.2
4

105
107
109
111
113

Les mêmes
Les mêmes
Les mêmes
Les mêmes
Truegelet
Hoekaert

maison
id
id
id
id
Porte du n° 44
maison
id
id
id
id
id

1168

aux Pauvres

id

4.8

Bis
tris

Les mêmes
Les mêmes

1169

Veuve Swarts

Id
id
Porte et mur du n°
30
maison

1157
1158
1159
1160
1161

Place de Meir

1162
1163
1164
1165
1166
1167

Rue de Jesus

115
117
1
3
5
7 en 9
11, 13, 15, 17 en
19

10.6

86.4

21 en 23

Op de lijst met eigenaars zien we de naam G. Beldens. Hendericus Gommarus Beldens sloot zich in 1783
bij de Cellebroeders te Antwerpen aan. Op 18 maart 1795 werd hij tot overste gekozen. Hij overleed in
31
1828.
Een volgende tegenslag kwam er in 1804 toen de Cellebroeders het begrafenisrecht verloren. Dit was
hun belangrijkste bron van inkomsten. In 1810 zal de heer Beldens enkele huizen verkopen zodat er
renovatiewerken aan het klooster uitgevoerd kunnen worden. Ook werden er in deze periode
verschillende huurcontracten opgesteld zoals voor een huis in de Cellebroedersstraat met nummer 48
en de Lange Nieuwstraat nr. 34. In 1817 werd het klooster van de Cellebroeders in de
Cellebroedersstraat definitief ontbonden. Bezittingen werden in beslag genomen om verdere schulden
32
ermee af te betalen.
de

De vorming van het projectgebied gedurende de 19 eeuw
de

Vanaf de 19 eeuw kunnen we voor bouwhistorisch onderzoek beroep doen op heel wat extra
historische kaarten. Een belangrijke bron hiervoor is het kadaster. De oorsprong van het kadaster moet
gezocht worden in de periode rond 1795 toen Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden annexeerde.
Napoleon zou echter de basis leggen van een gedetailleerder kadastersysteem in 1808. Het doel van de
opmaak van het kadaster was de registratie van de grond als basis voor de belastingheffing. Onder het
Hollands bewind werd dit initiatief voortgezet wat ervoor zorgde dat tegen 1830 al heel wat plannen af
waren. Het opstellen van de bijhorende leggers nam ettelijke jaren in beslag, waardoor het zogenoemde
33
primitief kadaster pas enkele jaren na de Belgische onafhankelijkheid in gebruik werd genomen.
Sinds 1834 houdt het ‘Kadaster’, of de dienst die verantwoordelijk is voor deze registratie, een
gedetailleerde inventaris bij van alle eigendommen en eigenaars op het Belgische grondgebied. De basis

31

VAN HAASTERT J., ‘Het sterfhuis van Kardinaal von Franckenberg’, in: Jaarboek De Oranjeboom, 1975.
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Klooster van de Alexianen (Cellebroeders) te Antwerpen, ‘Diverse documenten 16de-18de eeuw’, nr.
6, nr. 25, nr. 28, nr. 29 en nr. 30.
33
DUVOSQUEL J.-M., ‘Kaarten en plannen, topografische iconografie’, in: VAN DEN EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE G. (eds.),
Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-21ste eeuw, Brussel, 2009, p. 1378-1379.
32
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is het primitief kadasterplan. Voor elke gemeente bestaat dit plan uit verschillende genummerde
kaartbladen per kadastrale sectie. Hierop zien we de grenzen van elk perceel, de plattegrond van de
gebouwen en het oorspronkelijk perceelnummer. Telkens wanneer een eigenaar wijzigingen aan zijn
perceel aanbrengt, wordt er een mutatieschets opgemaakt. De kadastrale aanwijzende tabel geeft voor
elke sectie en elk perceelnummer de identificatiegegevens en de fiscale informatie. Daarnaast toont ze
ook van elke eigenaar het beroep en een opsomming van al zijn bezittingen. Tevens staat genoteerd
welke wijzigingen het perceel onderging, zoals verkoop, erfenis, vergroting, verbouwing of
34
grenswijziging.
In 1817 werd het klooster van de Cellebroeders in de Cellebroedersstraat definitief ontbonden.
35
Bezittingen werden in beslag genomen om verdere schulden ermee af te betalen. De overblijvende
broeders vestigden zich in enkele huizen in de Jezusstraat. In 1848 konden ze het huis, samen met een
stuk grond aankopen. In 1852 openden ze er een nieuw tehuis voor mannelijke geesteszieken. Verdere
uitbreiding was hier niet mogelijk, daardoor kochten ze in 1874 een stuk grond in Boechout. Ze
verhuisden uiteindelijk in 1876 naar het nieuwe centrum in Boechout waar zich vandaag nog steeds het
36
‘Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen’ bevindt.
Het primitief kadaster toont de
de
eigendomsverdeling van het projectgebied in het begin van de 19 eeuw. De plattegrond van het
voormalige Cellebroederklooster is er ook duidelijk op te zien, maar was op dat moment niet meer in
gebruik als klooster van de broeders.
Volgende kadasternummers heeft het projectgebied op het primitief kadasterplan:
Lange Nieuwstraat

152 t.e.m. 162

Cellebroedersstraat

137 t.e.m. 151

Klooster is 148

Meir - Jezusstraat

124 t.e.m. 136

Klooster is 132

Over eigenaars of inwoners van de percelen ten tijde van de opmaak van het primitief kadasterplan is
niet veel geweten. Vermoedelijk kocht de Brugse familie van Cutsem de gebouwen en inboedel van de
broeders. De familie Jullien – Van Cutsem zien we terugkomen in de kadastrale leggers vanaf de jaren
1860. Deze familie had bezittingen verspreid over heel Vlaanderen, zo ook de grond waar vandaag de
Aalterse parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand staat. De familie steunde de bouw van deze
parochiekerk in 1850-1851. Zo bevinden zich in deze kerk nog 7 schilderijen door J. Van Baelen met “De
37
zeven werken van Barmhartigheid” (1648) uit het Antwerpse Cellebroedersklooster.
Wat direct opvalt aan het primitief kadasterplan is de centrale ligging en de duidelijke afbakening van de
voormalige gebouwen van het Cellebroedersklooster. Zo zien we nog het kloosterhof en de twee
overige binnenkoeren van het klooster. Op het kadasterplan is de voormalige kerk van de Cellebroeders
niet duidelijk weergegeven, maar deze bevond zich net ten noorden van het klooster langs de
Cellebroedersstraat. Wat wel duidelijk te zien is, zijn twee muren door het klooster die het perceel

34

BECUWE F., LENAERTS T. en DEBONNE V., Gebouwde histories, handleiding voor bouwhistorisch onderzoek, Brussel, 2017, p. 55.
RIJKSARCHIEF ANTWERPEN, Klooster van de Alexianen (Cellebroeders) te Antwerpen, ‘Diverse documenten 16de-18de eeuw’, nr.
6, nr. 25, nr. 28, nr. 29 en nr. 30.
36
WIKIPEDIA, ‘Psychiatrisch Centrum Broeders Alexianen’, op: www.wikipedia.be, laatst geraadpleegd op 25 september 2017.
37
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand of Hulp der Christenen’, op:
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd 25 september 2017.
35

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

| 41

opdelen in twee verschillende percelen. Hier heeft het voormalige klooster de perceelnummers 148 en
132. Het gebouw op de hoek van de Meir met de Jezusstraat dat ook tot perceel 132 behoort is
vermoedelijk een poortgebouw die toegang geeft tot het achterliggende gebouw. Langs de
Cellebroedersstraat zelf is ook nog een toegang voorzien.

ANME/17/08/30/18 - Digitale aanmaak
Figuur 35: Primitieve kadasterplannen van het projectgebied in 1823-1824 (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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ANME/17/09/20/19 - Digitale aanmaak
Figuur 36: Primitieve kadasterplannen van het projectgebied in 1823-1824 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

De Stadsplattegrond van Valerius-Jouan dateert van na de oprichting van het kadaster, nl. uit 1856.
Deze stadsplattegrond toont de bebouwing tot op het perceelniveau en geeft de huisnummers weer die
gebruikt werden tot 1856. Deze kaart toont in vergelijking met het primitief kadasterplan vooral
veranderingen aan de percelen langs de Jezusstraat. Het andere gedeelte van het projectgebied blijft
grotendeels ongewijzigd.
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ANME/17/08/30/20 - Digitale aanmaak
Figuur 37: Projectgebied op de kaart van Valerius Jouan (Felixarchief Antwerpen, 2017).

De kadastrale legger van 1869 geeft al meer informatie over de eigenaars van enkele percelen van het
projectgebied. De meeste percelen waren bezit van het echtpaar Jullien – Van Cutsem. Alexandre
Isidore Emile Joseph Jullien (1801-1885) en Camille Van Cutsem zijn beiden afkomstig uit Brugge.
Camille Van Cutsem (1805-1893) was de oudste dochter van Nicolas Van Cutsem (1778-1862), voorzitter
van de rechtbank van koophandel en gemeenteraadslid van Antwerpen. Ze trouwde in 1823 met
Alexandre Jullien, zoon van de Belgische revolutionair en liberale volksvertegenwoordiger Isidore
Jullien.38 Alexandre Jullien was zelf advocaat in Brugge. Dit echtpaar bezat zo goed als alle percelen op
het projectgebied. Samenvattend kan gezegd worden dat de huizen langs de Meir en de hoek met de
Cellebroedersstraat niet van de familie Van Cutsem was, net zoals de achterzijde van het klooster (nr.
132a, 124 en 125). De hoek van de Lange Nieuwstraat en de Cellebroedersstraat van perceel 150 tot 155
behoorde dan weer wel tot hun bezit. De andere percelen van de Lange Nieuwstraat stonden op naam
39
van andere personen.
Met het overlijden van Camille Van Cutsem in 1893 beslissen de erfgenamen om vele van de bezittingen
op het projectgebied te verkopen. Enkel het voormalige klooster bleef in bezit van de familie. Via
overerving kwam het in handen van de familie Ghislain.
de

de

Het volgend plan dat een beeld geeft van het projectgebied dateert uit de 2 -helft van de 19 eeuw en
is een bijgevoegd perceelplan. Het primitief kadastersplan is het originele basisdocument van het
kadaster. Jaarlijks worden de perceelswijzigingen bijgehouden op het bijgevoegd perceelplan. Voor de

38
39

WIKIPEDIA, ‘Jean-Baptiste Van Cutsem’, op: www.wikipedia.be, laatst geraadpleegd op 25 september 2017.
KADASTERARCHIEF ANTWERPEN, kadastrale leggers, Antwerpen, Sectie C.
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de

40

binnenstad dateren ze voornamelijk van het einde van de 19 eeuw. Ook hier merken we op dat aan
het voormalige centrale kloostergebouw voorlopig geen wijzigingen plaatsvinden. Veranderingen aan de
percelen gebeuren voornamelijk aan de gronden langs de Jezusstraat en de Lange Nieuwstraat. Zo
wordt de bebouwde oppervlakte voor een aantal percelen groter of worden percelen opgesplitst naar
meerdere loten.

ANME/17/08/30/21 - Digitale aanmaak
Figuur 38: Bijgevoegd perceelplan 1870-1880 (Felixarchief Antwerpen, 2017).

40

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, Wat een huis je vertelt, Huizenonderzoek in het Felixarchief, Antwerpen, 2015, p. 6.
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Figuur 39: Het Cellebroedersklooster in 1880 (Felixarchief Antwerpen, 2017).

Figuur 40: Binnenkoer van het Cellebroedersklooster 1897 (Stadsarchief Turnhout, 2017).
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Figuur 41: Binnenkoer van het Cellebroedersklooster 1897 (Stadsarchief Turnhout, 2017).
de

Voor het einde van de 19 eeuw beschikken we over enkele foto’s die een beeld geven van het
voormalige Cellebroedersklooster. Enerzijds zien we de gevel van het voormalige klooster en de kerk
de
langs de Cellebroedersstraat. In vergelijking met de 18 -eeuwse prenten ligt de nok van de kerk veel
lager en zijn er al verschillende verbouwingen uitgevoerd. Ook op de foto’s van de binnenkoer zien we
dat het kloostergebouw wijzigingen ondergaan heeft. De foto’s zijn getrokken richting de
Cellebroedersstraat en we zien de inkompoort die duidelijk in de loop van de tijd verkleind is. Achter de
kloostergang zien we de verschillende daken en schouwen van huizen langs de Cellebroedersstraat. Het
gebouw is op dit moment in gebruik als magazijn en ligt er vervallen bij.
De familie Ghislain die op dat moment nog het kloostergebouw langs de Cellebroedersstraat bezit (nr.
148 en 144), verkoopt deze gebouwen op 26 december 1895 aan de overheid. Tot op dit moment deden
de gebouwen dienst als magazijn. De kadastrale leggers tonen dat kaashandelaar Hendrik Jozef Ruyssers
en zijn vrouw Theresia Francisca Rosalia Cremers in dat jaar het perceel 132 in bezit hadden.
Het Ministerie van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen plande op dit terrein tussen de Jezusstraat en
de Cellebroedersstraat het hoofdkantoor voor de Regie van Telegraaf en Telefoon. Ontwerper van het
klassiek geïnspireerde, eclectische gebouwencomplex was architect F. Tondeur. In 1897 startten de
bouwwerken aan de funderingen van het nieuwe hoofdbureau. Het niveau van de nieuwe keldervloer
kwam op iets meer dan 4 m onder het toenmalige straatniveau. Diepere funderingen kwamen ongeveer
nog een meter lager. De kelder bestaat voornamelijk uit verschillende grotere en kleinere ruimtes die
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via een gangenstelsel met elkaar verbonden zijn. In de kelders zelf werden kolenkelders voorzien, een
41
smidse, magazijnen, centraal lag een machinekamer en ruimtes voor personeel.
De bouw van het kantoor zelf werd aangevat in 1899. De constructie bestaat uit een metalen
skeletstructuur. Van deze constructie bestaat het gebouw met de historische gevel in de
Cellebroedersstraat nog steeds. Van het ontwerp van deze gevel bezit het stadsarchief verschillende
plannen. In deze gevel waren 2 toegangen tot het gebouw voorzien, deze zijn vandaag niet meer
aanwezig. De grootste poort voor voertuigen leidde naar de binnenkoer. De andere deur was de
toegang voor publiek. Langs de Jezusstraat werden ook nog 2 toegangen voorzien. Het centrale
hoofdportaal en de koetspoort in de voorlaatste travee werden later omgevormd tot vensters. De
bovenverdiepingen werden ingenomen door de installaties van de telefooncentrale. De oprichting van
42
dit kantoor viel samen met de uitbouw van het telefoonnetwerk in België.

41

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1897#1753.
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED,
‘Telefooncentrale
Regie
van
Telegraaf
en
Telefoon’,
op:
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd op 25 september 2017; FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers,
1899#1214.
42

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

| 48

Figuur 42: bouwaanvraag voor de kelderverdieping van het hoofdkantoor R.T.T. langs de Cellebroedersstraat, 1897
(Stadsarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 43: Nieuwe gevel voor het hoofdkantoor van R.T.T. langs de Cellebroedersstraat, 1899 (Stadsarchief
Antwerpen, 2017).

Figuur 44: Plan van het nieuwe hoofdgebouw R.T.T. langs de Cellebroedersstraat, 1899 (Stadsarchief Antwerpen,
2017).
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Figuur 45: Plan van het hoofdgebouw R.T.T. langs de Jezusstraat, 1899 (Stadsarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 46: Dwarsdoorsnede van het hoofdgebouw van de R.T.T. langs de Cellebroedersstraat, 1899 (Stadsarchief
Antwerpen, 2017).

Het stadsarchief van Antwerpen bevat verschillende gevelplannen, dwarsdoorsnedes en plattegronden
43
van het nieuwe ontwerp. Voor de uitvoering van deze werken moesten 8 huizen gesloopt worden. F.
Masson was de aannemer die in 1897 verantwoordelijk was voor de sloop van deze huizen. Het betreft
de huizen met huisnummer 11, 13 en 15 langs de Jezusstraat. In de Cellebroedersstraat waren dit de
44
huizen met nummer 5, 7, 9, 11 en 13.
Onderstaande kadasterplannen tonen de perceelindeling van het projectgebied voor, tijdens en na de
bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de R.T.T.

43
44

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1899#1214.
FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1897#0713.
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ANME/17/09/20/22 - Digitale aanmaak
Figuur 47: kadasterplannen van het projectgebied in 1896 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

ANME/17/09/20/23 - Digitale aanmaak
Figuur 48: kadasterplannen van het projectgebied in 1897 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

| 52

Archeologienota zonder ingreep in de bodem. Antwerpen – Meir

| 53

ANME/17/09/20/24 - Digitale aanmaak
Figuur 49: kadasterplannen van het projectgebied in 1908 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

Figuur 50: Foto van de Jezusstraat ca. 1925. Centraal zien we de voormalige gevel van het hoofdbureau van de R.T.T.
De bouw van dit gebouw dateert van tussen 1897 – 1908 (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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Tussen 1925 en 1927 kocht de R.T.T. de percelen met nummer 124c en 126f en verenigde ze met 148b
(of het voormalige kloosterterrein) onder 148c. Het kadaster vermeldt dat met deze vereniging de
terreinen onbelastbaar zijn geworden.
Ook de hoekgebouwen van de Cellebroedersstraat en de Lange Nieuwstraat worden bij het domein van
de R.T.T. gevoegd. Hiervan werd een bouwaanvraag in 1927 goedgekeurd om het bestaande gebouw
naar de Lange Nieuwstraat uit de breiden. De geplande werken werden gestart in 1927 met de sloop
van de bestaande bebouwing. Dit is duidelijk te zien in de kadastrale mutatieschets uit datzelfde jaar.
Alle percelen die gekocht waren door de R.T.T. worden verenigd onder het nummer 148d.

ANME/17/09/20/25 - Digitale aanmaak
Figuur 51: kadasterplannen van het projectgebied in 1927 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

Over de bestaande toestand van de huizen geeft het bouwdossier niet veel informatie. Het college van
burgemeester en schepenen verleende toestemming voor de geplande werken in 1927. Een van de
voorwaarden die aan de bouwvergunning gekoppeld was vermeldt: “ de keldering welke onder de straat
gelegen is voor het huis Lange Nieuwstraat 108 zal vernietigd worden, te dien einde moet het welfsel
uitgebroken en de aanaarding gedempt worden. In den vloer der keldering zullen eenige gaten gekapt
worden om toe te laten dat het regenwater in den grond doordringe. De herplaveiing van het voetpad en
45
de herkasseiing van den rijweg zullen geschieden door de stad op eigenaarskosten.”

45

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1924#19865.
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De kadasterschets die bij de aanvraag hoorde vermeldt volgende eigenaars van de voormalige huizen op
46
de hoek van de Cellebroedersstraat en de Lange Nieuwstraat :
Perceelnummer
150
151

Adres
Cellebroedersstraat 3
Cellebroedersstraat 1

152

Lange Nieuwstraat 106

153a
154b
155c
156a

Lange Nieuwstraat 108
Lange Nieuwstraat 110
Lange Nieuwstraat 112
Lange Nieuwstraat 114

Eigenaar
Alfons Théodor Vierckx Truyens
Weduwe Maria Joanna Adrianna
Florent Grégoire
Weduwe Maria Joanna Adrianna
Florent Grégoire
Weduwe Virgina Victor
Jan Van den Audenaerde
Jan Van den Audenaerde
Pieter Jozef ? (Heerkens) Jacobs

beroep
Schilder
Herbergierster/Cabaretière

woonplaats
Hemelstraat 3
Lange Nieuwstraat 106

Herbergierster/Cabaretière

Lange Nieuwstraat 106

Zonder beroep
Sigarenfabrikant
Sigarenfabrikant
behanger

Lange Nieuwstraat 108
Sint Jacobsmarkt 94
Sint Jacobsmarkt 94
Lange Nieuwstraat 114

Onder deze percelen komt een volledig nieuwe onderkeldering uit twee niveaus. Er wordt een
funderingsniveau voorzien en een kelder die voor een deel boven het straatniveau komt. Het ontwerp is
van de hand van architect J. Grusenmeyer. De stijl van de gevel volgt het ontwerp van het reeds
bestaande gebouw van de R.T.T. in de Cellebroedersstraat.
Zoals te zien is op de kadastrale mutatieschets waren de bouwwerken voltooid tegen 1934.

ANME/17/09/20/26 - Digitale aanmaak
Figuur 52: kadasterplannen van het projectgebied in 1933 - 1934 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

In 1949 worden de magazijnen en huizen op het perceel 162 en de huizen van 159, 160 en 161 gesloopt
en samengevoegd onder 162i. In 1953 wordt dit terrein samen met het nog overblijvende perceel langs
de Lange Nieuwstraat, nl. 157b gevoegd bij 148g. Op dat moment ligt dit terrein er bij als bouwgrond.

46

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1924#19865.
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Figuur 53: Kelderplan uitbreiding hoofdburelen R.T.T. naar de hoek van de Cellebroedersstraat en de Lange
Nieuwstraat, 1924 (Felixarchief Antwerpen, 2017).

Figuur 54: Dwarsdoorsnede kelderverdiepingen van de uitbreiding hoofdburelen R.T.T. naar de hoek van de
Cellebroedersstraat en de Lange Nieuwstraat, 1924 (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 55: Gevel van het nieuwe gebouw dat een uitbreiding was van het hoofbureau van de R.T.T., 1924 (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 56: Vliegende bommen vernielden een aantal huizen langs de Lange Nieuwstraat. Hierboven zien we de
schade aan het instituut van de Dames recht tegenover het projectgebied. Op de achtergrond staan de gebouwen
van de R.T.T. (Felixarchief Antwerpen, 2017).

Bovenstaande foto’s tonen de vernieling die aangericht is gedurende de Tweede Wereldoorlog in de
omgeving van het projectgebied. Bij een bombardement eind 1944 werd een groot deel van het De
Dames Instituut vernield. Op de achtergrond zien we een deel van de gevels van het projectgebied. We
de
zien enerzijds het eerste hoofdgebouw dat de R.T.T. eind 19 eeuw liet uitvoeren. Links hiervan zien we
de uitbreiding naar de hoek van de Cellebroedersstraat en de Lange Nieuwstraat toe uit de jaren 19201930.
Kort na het bombardement op het instituut De Dames volgde een tweede inslag op het projectgebied
zelf. Deze vernielde het volledige hoekgebouw van de R.T.T. en de naburige huizen langs de Lange
Nieuwstraat. Het centrale gebouw langs de Cellebroedersstraat bleef voor het grootste gedeelte
gespaard en blijft dan ook tot vandaag zichtbaar in het straatbeeld.
Deze bombardementen verklaren waarom de uitbreiding van het R.T.T.-gebouw niet meer te zien is op
de orthofoto van 1949.
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Figuur 57: Vernielde huizen in de Lange Nieuwstraat door de vliegende bommen ca. 1944. Aan de linkerzijde van de
foto zien we de vernieling die aangericht is aan het projectgebied. Ook de nabijgelegen huizen liepen zware schade
op (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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ANME/17/09/26/27 - Digitale aanmaak
Figuur 58: Orthofoto van het projectgebied in 1949 (Geopunt, 2017).

ANME/17/09/26/28 - Digitale aanmaak
Figuur 59: Orthofoto van het projectgebied in 1969 (Geopunt, 2017).
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Bovenstaande luchtfoto’s tonen de verdere uitbreiding van het R.T.T.-gebouw tussen 1949 en 1969. Een
volgende bouwfase vond plaats in 1946-1954. Architect van het nieuwbouwcomplex was de Gentse
ingenieur Jules Trenteseau. Hierbij kreeg het gebouw langs de Jezusstraat een nieuwe gevel en werd
uitgebreid met verschillende nieuwe kantoorvleugels. De nieuwe vleugels omsloten het volledige
projectgebied langs de achterzijde en liepen door naar de Lange Nieuwstraat. Daar sloten ze aan op de
eerste gebouwen van de R.T.T. Langs de Cellebroedersstraat. Dit gebouw werd opgetrokken in een
skeletstructuur uit gewapend beton. Oorspronkelijk bood de begane grond ruimte aan stapelruimte,
een conciërgewoning en een open doorgang naar de binnenplaats. De eerste en tweede verdieping
omvatten de kantoren van directie en personeel, derde en vierde verdieping de automatische
47
telefooncentrale en de storingsdienst, de vijfde verdieping de keuken en leeszaal.

ANME/17/09/27/29 - Digitale aanmaak
Figuur 60: kadasterplannen van het projectgebied in 1953 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

De hoek van de Meir met de Cellebroedersstraat werd bij de R.T.T. gevoegd rond 1961. Zoals de
mutatieschetsen van het kadaster weergeven werden de oorspronkelijke gebouwen die zich hier
bevonden gesloopt. Dit gebouw werd in zakelijk modernisme opgetrokken en voorzag op het
gelijkvloers ruimte voor verschillende winkels. Op dit moment waren de percelen, ten oosten van de
hoek van de Meir met de Cellebroedersstraat de enige die nog niet bij de R.T.T.-gebouwen behoorden.
Pas eind jaren 1960 kocht de R.T.T. ze op en gaf architect Gustaaf De Ceulaerde de opdracht om hier een
nieuw gebouw te voorzien. De Ceulaerde ontwierp een gevelfront met beton en glas die aansloot bij het
nieuwe hoekgebouw. Voor de uitvoering van dit ontwerp werd het middengebouw dat dateert van eind
de
19 eeuw gesloopt. Het nieuwe ontwerp voorzag in een nieuw middengebouw in dezelfde stijl als de
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andere bebouwing. Hiermee kwamen alle percelen op het huidige projectgebied in handen van de
48
voormalige R.T.T. en bereikte de perceelsverdeling de huidige toestand.

ANME/17/09/27/30 - Digitale aanmaak
Figuur 61: kadasterplannen van het projectgebied in 1961 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).

Voor de nieuwbouw op de hoek van de Cellebroedersstraat en Meir werden heel wat particuliere huizen
gesloopt. In tegenstelling tot de andere voormalige huizen op het projectgebied hebben we over deze
gebouwen wat meer informatie. Dit komt doordat er meer fotomateriaal beschikbaar is, doordat er
verschillende bouwdossiers over deze percelen bestaan, maar ook doordat dit over prominente
gebouwen langs de Meir gaat. Onderstaande foto toont de Meir, gezien vanaf de hoek van de
Jezusstraat, nog voor ze werd verbreed. Het meest rechtse huis met de grote etalage, dit is Jezusstraat
met huisnummer 1, dateert van 1889. Architect J.L. Hasse diende dat jaar een bouwaanvraag in op
naam van eigenaar Hendrik Jozef Peeters. Amper 3 jaar later, in 1892, wordt een nieuwe bouwaanvraag
ingediend op naam van M. Tinchant voor enkele aanpassingen aan de vitrine. Dit huis werd in 1901
volledig gesloopt en moest plaats maken voor een ontwerp van de hand van architect Fl. Verbraeken.
Deze woning bleef aanwezig in het straatbeeld tot het opgenomen werd voor de uitbreiding van de
49
R.T.T.-gebouwen.
De twee huizen ernaast, langs de Meir, hebben een gevel die dateert van 1894. Ook deze huizen blijven
aanwezig tot de percelen opgekocht worden voor de uitbreiding van de R.T.T.-gebouwen.

48
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FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1889#1315 en 1892#0698.
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Figuur 62: Een foto uit 1898 toont de Meir voor ze verbreed werd. Aan de rechterkant zien we de voormalige huizen
van het projectgebied (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 63: Gevel van Meir nr. 117 in 1894 (Felixarchief
Antwerpen, 2017).

Figuur 65: Gevelplan voor het nieuwe huis nr. 1 in de
Jezusstraat in 1889 (Felixarchief Antwerpen, 2017).

Figuur 64: Gevelplan voor het nieuwe huis nr. 1 in de
Jezusstraat in 1901 (Felixarchief Antwerpen, 2017).
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Figuur 66: De overgang van de Meir naar de Jezusstraat in 1935 (Felixarchief Antwerpen, 2017).

Bovenstaande foto geeft een goed beeld van de hoek van de Meir met de Jezusstraat in 1935. Op de
hoek zelf zien we Jezusstraat nr. 1 met de gevel die dateert uit 1901. Verder in de Jezusstraat zien we
de
het 19 -eeuwse hoofdgebouw van de R.T.T.. Jezusstraat nr. 5 is een huis dat dateert uit 1922. De
Brusselse architect Albert Roosenboom ontwierp een eclectisch huis met een klokgevel in baksteen en
natuursteen. De werken waren voltooid in 1925. De plannen in het bouwdossier geven ook een beeld
van de voorgaande situatie. Dit is een huis die bestaat uit 3 niveaus en een zolder onder een zadeldak.
De dwarsdoorsnede toont dat de kelder een tongewelf had en dat het vloerniveau tot ongeveer 3m
onder het straatniveau kwam. Niet het
volledige huis was onderkelderd, dit is wel het
geval na de bouw van het nieuwe huis waar ook
een nieuwe kelder voor voorzien is. De keuken
van het nieuwe huis bevindt zich in de kelder,
net zoals een ruimte voor de opslag van kolen.
Op het gelijkvloers komt een winkelruimte.
Eetkamer en bureau zijn te zien op de eerste
verdieping. De tweede verdieping bevat een
slaapkamer en badkamer. Hierboven bevindt
zich nog een zolderruimte. Het ontwerp toont
een vitrine met opschrift “Bruno Wiskemann,
50
metal blanc”.

Figuur 67: voormalige gevel nr. 5 Jezusstraat en het
nieuw ontwerp uit 1922 (Felixarchief Antwerpen,
2017).
50

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1922#14091.
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Figuur 68: Links: De hoek van de Cellebroedersstraat en de Meir begin 20 -eeuw. De rechterfoto dateert uit 1931. Naast
de
het eind 19 -eeuwse hoofdgebouw van de R.T.T. zien we enkele particuliere huizen. Het huis dat aan de R.T.T. grenst is
een koffiebranderij.

Bovenstaande foto’s geven een idee van de Cellebroedersstraat
ste
aan het begin van de 20 eeuw. Op de rechterfoto zijn er voor
de beide huizen naast het hoofdbureau van de R.T.T.
bouwdossiers beschikbaar. Het huis dat grenst aan de
gebouwen van de R.T.T. is gebouwd in 1894. Eigenaar van het
gebouw was op dat moment Jerotka Lodewijk Van Rickstal. Op
deze locatie plande hij een nieuw magazijn met een koffie- en
51
bitterpeeënbranderij en een paardenstal. Het huis naast de
koffiebranderij dateert van 1905. M. Van Hove dient een
bouwaanvraag in voor de sloop en bouw van een huis in de
Cellebroedersstraat met nummer 23. Het gaat hier om een
nieuw gebouw bestaande uit 3 niveaus onder een zadeldak. De
plannen tonen dat er kelders aanwezig waren, hoe diep en groot
52
deze kelders waren is niet duidelijk.
Figuur 69: Gevel van de koffie- en
bitterpeeënbranderij uit 1894 (Felixarchief
Antwerpen, 2017).

51
52

FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1894#1209.
FELIXARCHIEF ANTWERPEN, bouwdossiers, 1905#573.
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Deze foto’s en bouwdossiers geven een beeld van hoe de Cellebroedersstraat en de Meir er aan het
ste
begin van de 20 eeuw uit zagen. Een volledige historisch overzicht geven van alle huizen was voor dit
onderzoek niet mogelijk. Wel kunnen we besluiten dat vóór de uitbreiding van de R.T.T.-gebouwen in de
ste
20 eeuw er ook al veel bouwactiviteiten plaatsvonden op het projectgebied. Huizen langs de Meir zijn
op een ideale handelslocatie gelegen. Bij nieuwe gebruikers van de gebouwen of als er een nieuwe
handelsactiviteit in kwam, werd soms een aanvraag ingediend voor een nieuwe vitrine, gevel of zelfs de
sloop of bouw van een volledig nieuw pand. Zo bezit het stadsarchief van Antwerpen tientallen
de
bouwdossiers die voor het projectgebied van toepassing zijn voor de periode van eind 19 eeuw en de
ste
eerste helft van de 20 eeuw.
Huidige toestand
Een laatste belangrijke aanpassing vindt plaats aan het eerste hoofdgebouw langs de Jezusstraat. Het
de
oorspronkelijke eind 19 -eeuwse gebouw werd gesloopt en er kwam een nieuw ontwerp van de hand
van architect Rud Vael. Rud Vael, voormalig medewerker van Renaat Braem, ontwierp in 1979 een
nieuwe gevel in expressieve, brutalistische baksteenarchitectuur die nog steeds zichtbaar is in het
53
straatbeeld.

ANME/17/09/27/31 - Digitale aanmaak
Figuur 70: kadasterplannen van het projectgebied in 1976 (Kadaster archief Antwerpen, 2017).
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ANME/17/09/27/32 - Digitale aanmaak
Figuur 71: Syntheseplan dat een overzicht geeft van de ouderdom van de huidige gebouwen op het projectgebied
(ARCHEBO BVBA, 2017).

ANME/17/09/27/33 - Digitale aanmaak
Figuur 72: Syntheseplan dat een overzicht geeft van de onderkelderde oppervlakte (ARCHEBO BVBA, 2017).
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3.4

ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING

Binnen het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn meerdere CAI-vindplaatsen gekend. Het gaat
hier vooral om meldingen van de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd en meer bepaald uit de Nieuwe
de
Tijd of de 16 eeuw die betrekking hebben op de stadsomwalling. Deze Spaanse omwalling bevindt zich
op iets meer dan 100m ten oosten van het projectgebied. Het gaat hier bijvoorbeeld om het
Kipdorpbastion, de Kipdorpbrug, een kruitmagazijn,… De Kipdorppoort zelf dateert uit de Late
Middeleeuwen. Hier vlakbij werd als toevalsvondst enkele beenderen en schaatsen gevonden. De
datering hiervan is onbepaald. Net ten noorden van het projectgebied is op de locatie van de St.
de
Jacobsmarkt een 16 -eeuwse bronzen penning gevonden. Nog iets verder, op het Frans Halsplein zijn
enkele afvalputten met ceramiek en glas aangetroffen.
de

Het projectgebied bevindt zich dus binnen de 16 -eeuwse stadsomwalling van Antwerpen. Daarnaast
bevindt het zich ook langs belangrijke toegangswegen naar het historisch stadscentrum van Antwerpen.
de
de
Dit is een gebied dat zich voornamelijk ontwikkelde vanaf de 15 eeuw en de 16 eeuw, maar oudere
bebouwing kan niet uitgesloten worden. De Jezuskapel, waarnaar de Jezusstraat vernoemd is, dateerde
de
van het einde van de 15 eeuw en bevond zich net ten oosten van het projectgebied. Het projectgebied
maakte deel uit van een stadsdeel van Antwerpen waar verschillende kloosterorden en religieuze
instellingen zich in deze periode vestigden. Zo bevond het klooster van de Victorinnen zich net langs de
Jezuskapel, het miniemenklooster bevond zich aan de overkant van de Cellebroedersstraat en de SintJacobskerk ligt net ten noordwesten van het projectgebied. De Cellebroeders zelf vestigden zich begin
de
16 eeuw op de terreinen van het projectgebied en bouwden er een klooster en kerk. Met de bouw van
het Cellebroedersklooster werd ook de Cellebroedersstraat aangelegd. Er bevonden zich toegangen naar
het klooster vanuit de Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat en Jezusstraat. Met de bouw van het
klooster zou ook de particuliere woningbouw in de omgeving toenemen. Plannen en schetsen van eind
de
16 eeuw tonen dat het projectgebied op dat moment grotendeels bebouwd was langs de straatzijden.
de

Deze percelenstructuur blijft voor het grootste deel vermoedelijk gelijkaardig tot eind 19 eeuw. Tot de
jaren 1890 zien we op verschillende kadasterplannen nog duidelijk de structuur en plattegrond van het
Cellebroedersklooster omgeven door verschillende kleinere percelen. In 1895 koopt de overheid een
deel van de voormalige kloostergronden op en plande er de bouw van een hoofdbureau voor de Regie
van Telegraaf en Telefoon. Het klooster moest plaatsmaken in 1899 voor deze nieuwe bebouwing in
eclectische stijl die doorliep van de Cellebroedersstraat naar de Jezusstraat. Dit gebouw werd volledig
onderkelderd. Vandaag is het hoofdgebouw in de Cellebroedersstraat nog het enige restant dat van
deze bouwfase getuigt.
De volgende decennia zou het R.T.T.-gebouw in verschillende bouwfase uitbreiden tot het, vanaf de
jaren 1960, het volledige projectgebied innam. Een volgende bouwfase vond plaats in de jaren 19201930 op de hoek van de Lange Nieuwstraat met de Cellebroedersstraat. Ook hier werden nieuwe
kelders gepland. Dit gedeelte liep grote schade op tijdens een bombardement in de Tweede
Wereldoorlog. Vernieuwing van deze percelen kwam dan ook pas na de Tweede Wereldoorlog. Hier liep
het gebouw van de Cellebroedersstraat door langs de Lange Nieuwstraat, naar de oostzijde van het
projectgebied tot de Jezusstraat. Deze gebouwen blijven tot vandaag zichtbaar in het straatbeeld. De
hoek van de Cellebroedersstraat en de Meir werd bij de R.T.T. gevoegd in de jaren 1960. Met deze
aanpassing kwam het volledige projectgebied in handen van de R.T.T.. Een laatste verbouwing vond
plaats in 1979 met de verbouwing van het voormalige hoofdkantoor uit de eerste bouwfase langs de
Jezusstraat.
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de

We kunnen besluiten dat het projectgebied vooral vanaf het einde van de 19 eeuw belangrijke
veranderingen onderging. Met de bouw van de R.T.T. burelen in verschillende fasen werd het volledige
projectgebied onderkelderd. Het vloerniveau van deze kelders komt tot minstens 4 m onder het
maaiveld. Dit heeft archeologische lagen vermoedelijk grondig verstoord. De particuliere huizen die zich
ste
begin 20 eeuw nog langs de Meir bevonden, ondergingen regelmatig ingrijpende verbouwingen wat
eerder al verstoring aangebracht kan hebben.
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RESULTATEN BUREAUONDERZOEK

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het bureauonderzoek samengevat en geanalyseerd. Deze
analyse leidt tot een advies voor een eventueel vervolgonderzoek of voor een vrijgave van het terrein.
Dit advies dient bekrachtigd te worden door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

4.1

ALGEMEEN

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota
opgemaakt voor een bouwblok tussen de Jezusstraat, Meir, Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat in
het historisch stadscentrum van Antwerpen.
Voor de uitvoering van de toekomstplannen worden de meeste bestaande gebouwen van het
de
projectgebied gesloopt. Dit met uitzondering van het eind 19 -eeuwse gebouw in de
Cellebroedersstraat en het laatste gebouw van het projectgebied langs de Jezusstraat die behouden
blijven. Op de rest van het projectgebied komen nieuwe constructies. Zo worden er commerciële
ruimtes voorzien, kantoorgebouwen, appartementen en een studentenhotel. Het volledige terrein
wordt tot -2 onderkelderd voor de aanleg van ondergrondse parkeergarages. De totale oppervlakte van
het projectgebied is ongeveer 6987 m²
Het projectgebied bevindt zich in een vastgestelde archeologische zone.

4.2

BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit bureauonderzoek was een archeologische evaluatie van het terrein. Hierbij kunnen
volgende onderzoeksvragen beantwoord worden.
1.

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens?

Binnen het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn meerdere CAI-vindplaatsen gekend. Het gaat
hier vooral om meldingen van de Middeleeuwen tot de Nieuwste Tijd en meer bepaald uit de Nieuwe
de
Tijd of 16 eeuw die betrekking hebben op de stadsomwalling. Deze Spaanse omwalling bevindt zich op
iets meer dan 100m ten oosten van het projectgebied. Het gaat hier bijvoorbeeld om het
Kipdorpbastion, de Kipdorpbrug, een kruitmagazijn,… De Kipdorppoort zelf dateert uit de Late
Middeleeuwen. Hier vlakbij werd als toevalsvondst enkele beenderen en schaatsen gevonden. De
datering hiervan is onbepaald. Net ten noorden van het projectgebied is op de locatie van de St.
de
Jacobsmarkt een 16 -eeuwse bronzen penning gevonden. Nog iets verder, op het Frans Halsplein zijn
enkele afvalputten met ceramiek en glas aangetroffen.
2.

Welke info valt er te vinden over de voormalige constructies op het terrein?

Het projectgebied bevindt zich dus binnen de stadsomwalling van Antwerpen. Daarnaast bevindt het
zich ook langs belangrijke toegangswegen naar het historisch stadscentrum van Antwerpen. Dit is een
de
de
gebied dat zich voornamelijk ontwikkelde vanaf de 15 eeuw en de 16 eeuw, maar oudere bebouwing
kan niet uitgesloten worden. De Jezuskapel, waarnaar de Jezusstraat vernoemd is, dateerde van het
de
einde van de 15 eeuw en bevond zich net ten oosten van het projectgebied. Het projectgebied maakte
deel uit van een stadsdeel van Antwerpen waar verschillende kloosterorden en religieuze instellingen
zich in deze periode vestigden. Zo bevond het klooster van de Victorinnen zich net langs de Jezuskapel,
het miniemenklooster bevond zich aan de overkant van de Cellebroedersstraat en de Sint-Jacobskerk
de
ligt net ten noordwesten van het projectgebied. De Cellebroeders zelf vestigden zich begin 16 eeuw op
de terreinen van het projectgebied en bouwden er een klooster en kerk. Met de bouw van het
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Cellebroedersklooster werd ook de Cellebroedersstraat aangelegd. Er bevonden zich toegangen naar het
klooster vanuit de Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat en Jezusstraat. Met de bouw van het klooster
de
zou ook de particuliere woningbouw in de omgeving toenemen. Plannen en schetsen van eind 16
eeuw tonen dat het projectgebied op dat moment grotendeels bebouwd was langs de straatzijden.
de

Deze percelenstructuur blijft voor het grootste deel vermoedelijk gelijkaardig tot eind 19 eeuw. Tot de
jaren 1890 zien we op verschillende kadasterplannen nog duidelijk de structuur en plattegrond van het
Cellebroedersklooster omgeven door verschillende kleinere percelen. In 1895 koopt de overheid een
deel van de voormalige kloostergronden op en plande er de bouw van een hoofdbureau voor de Regie
van Telegraaf en Telefoon. Het klooster moest plaatsmaken in 1899 voor deze nieuwe bebouwing in
eclectische stijl die doorliep van de Cellebroedersstraat naar de Jezusstraat. Dit gebouw werd volledig
onderkelderd. Vandaag is het hoofdgebouw in de Cellebroedersstraat nog het enige restant dat van
deze bouwfase getuigt.
De volgende decennia zou het R.T.T.-gebouw in verschillende bouwfase uitbreiden tot het vanaf de
jaren 1960 het volledige projectgebied innam. Een volgende bouwfase vond plaats in de jaren 19201930 op de hoek van de Lange Nieuwstraat met de Cellebroedersstraat. Ook hier werden nieuwe
kelders gepland. Dit gedeelte liep grote schade op tijdens een bombardement in de Tweede
Wereldoorlog. Vernieuwing van deze percelen kwam dan ook pas na de Tweede Wereldoorlog. Hier liep
het gebouw van de Cellebroedersstraat door langs de Lange Nieuwstraat, naar de oostzijde van het
projectgebied tot de Jezusstraat. Deze gebouwen blijven tot vandaag zichtbaar in het straatbeeld. De
hoek van de Cellebroedersstraat en de Meir werd bij de R.T.T. gevoegd in de jaren 1960. Met deze
aanpassing kwam het volledige projectgebied in handen van de R.T.T.. Een laatste verbouwing vond
plaats in 1979 met de verbouwing van het voormalige hoofdkantoor uit de eerste bouwfase langs de
Jezusstraat.
3.

Welke archeologische structuren kunnen ter hoogte van het onderzoeksgebied verwacht
worden op basis van een analyse van het historische kaart- en bronnenmateriaal?

Het projectgebied bevindt zich binnen de stadsomwalling van Antwerpen. Daarnaast bevindt het zich
ook langs belangrijke toegangswegen naar het historisch stadscentrum van Antwerpen. Dit is een gebied
de
de
dat zich voornamelijk ontwikkelde vanaf de 15 eeuw en de 16 eeuw, maar oudere bebouwing kan
niet uitgesloten worden. De Jezuskapel, waarnaar de Jezusstraat vernoemd is, dateerde van het einde
de
van de 15 eeuw en bevond zich net ten oosten van het projectgebied. Het projectgebied maakte deel
uit van een stadsdeel van Antwerpen waar verschillende kloosterorden en religieuze instellingen zich in
deze periode vestigden. Hierdoor is er een kans, indien er een intacte bodem aanwezig is sporen,
artefacten of structuren van de Middeleeuwen tot de Nieuwste tijd aan te treffen. Echter, het
de
ste
projectgebied onderging vooral in de 19 en 20 eeuw veranderingen. Zo werd het volledige terrein
onderkelderd tot minstens 4 m onder het maaiveld. Dit heeft archeologische lagen vermoedelijk grondig
verstoord.
4.

In welke mate en in welke zones kan er een recente verstoring verwacht worden van
archeologisch erfgoed?
de

We kunnen besluiten dat het projectgebied vooral vanaf het einde van de 19 eeuw belangrijke
veranderingen onderging. Met de bouw van de R.T.T. burelen in verschillende fasen werd het volledige
projectgebied onderkelderd tot minstens 4 m onder het maaiveld. Dit heeft archeologische lagen
ste
vermoedelijk grondig verstoord. De particuliere huizen die zich begin 20 eeuw nog langs de Meir
bevonden, ondergingen regelmatig ingrijpende verbouwingen wat eerder al verstoring aangebracht kan
hebben.
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4.3

SAMENVATTING / ASSESSMENT BUREAUONDERZOEK

In deze samenvatting wordt een kort overzicht gegeven van de werkwijze van het bureauonderzoek en
de belangrijkste conclusies. Bovendien wordt een afweging gemaakt van de noodzaak voor verder
vooronderzoek voor de locatie.

4.3.1

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota
opgemaakt voor een nieuwbouwproject op een bouwblok tussen de Meir, Jezusstraat,
Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat. Momenteel staat op deze site de gebouwen van de
voormalige Regie van Telegraaf en Telefoon. De Belgische overheid richtte de R.T.T. als autonoom
overheidsbedrijf op in 1930. In 1991 werd deze omgevormd tot Belgacom.
Voor de uitvoering van de toekomstplannen worden de meeste bestaande gebouwen van het
de
projectgebied gesloopt. Dit met uitzondering van het eind 19 -eeuwse gebouw in de
Cellebroedersstraat en het laatste gebouw van het projectgebied langs de Jezusstraat die behouden
blijven. Op de rest van het projectgebied komen nieuwe constructies. Zo worden er commerciële
ruimtes voorzien, kantoorgebouwen, appartementen en een studentenhotel. Het volledige terrein
wordt tot -2 onderkelderd voor de aanleg van ondergrondse parkeergarages. De totale oppervlakte van
het projectgebied is ongeveer 6987 m².
Het projectgebied bevindt zich in een vastgestelde archeologische zone.
Het projectgebied bevindt zich dus binnen de stadsomwalling van Antwerpen. Daarnaast bevindt het
zich ook langs belangrijke toegangswegen naar het historisch stadscentrum van Antwerpen. Dit is een
de
de
gebied dat zich voornamelijk ontwikkelde vanaf de 15 eeuw en de 16 eeuw, maar oudere bebouwing
kan niet uitgesloten worden. De Jezuskapel, waarnaar de Jezusstraat vernoemd is, dateerde van het
de
einde van de 15 eeuw en bevond zich net ten oosten van het projectgebied. Het projectgebied maakte
deel uit van een stadsdeel van Antwerpen waar verschillende kloosterorden en religieuze instellingen
zich in deze periode vestigden. Zo bevond het klooster van de Victorinnen zich net langs de Jezuskapel,
het miniemenklooster bevond zich aan de overkant van de Cellebroedersstraat en de Sint-Jacobskerk
de
ligt net ten noordwesten van het projectgebied. De Cellebroeders zelf vestigden zich begin 16 eeuw op
de terreinen van het projectgebied en bouwden er een klooster en kerk. Met de bouw van het
Cellebroedersklooster werd ook de Cellebroedersstraat aangelegd. Er bevonden zich toegangen naar het
klooster vanuit de Cellebroedersstraat, Lange Nieuwstraat en Jezusstraat. Met de bouw van het klooster
de
zou ook de particuliere woningbouw in de omgeving toenemen. Plannen en schetsen van eind 16
eeuw tonen dat het projectgebied op dat moment grotendeels bebouwd was langs de straatzijden.
de

Deze percelenstructuur blijft voor het grootste deel vermoedelijk gelijkaardig tot eind 19 eeuw. Tot de
jaren 1890 zien we op verschillende kadasterplannen nog duidelijk de structuur en plattegrond van het
Cellebroedersklooster omgeven door verschillende kleinere percelen. In 1895 koopt de overheid een
deel van de voormalige kloostergronden op en plande er de bouw van een hoofdbureau voor de Regie
van Telegraaf en Telefoon. Het klooster moest plaatsmaken in 1899 voor deze nieuwe bebouwing in
eclectische stijl die doorliep van de Cellebroedersstraat naar de Jezusstraat. Dit gebouw werd volledig
onderkelderd. Vandaag is het hoofdgebouw in de Cellebroedersstraat nog het enige restant dat van
deze bouwfase getuigt.
De volgende decennia zou het R.T.T.-gebouw in verschillende bouwfase uitbreiden tot het vanaf de
jaren 1960 het volledige projectgebied innam. Een volgende bouwfase vond plaats in de jaren 19201930 op de hoek van de Lange Nieuwstraat met de Cellebroedersstraat. Ook hier werden nieuwe
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kelders gepland. Dit gedeelte liep grote schade op tijdens een bombardement in de Tweede
Wereldoorlog. Vernieuwing van deze percelen kwam dan ook na de Tweede Wereldoorlog. Hier liep het
gebouw van de Cellebroedersstraat door langs de Lange Nieuwstraat, naar de oostzijde van het
projectgebied tot de Jezusstraat. Deze gebouwen blijven tot vandaag zichtbaar in het straatbeeld. De
hoek van de Cellebroedersstraat en de Meir werd bij de R.T.T. gevoegd in de jaren 1960. Met deze
aanpassing kwam het volledige projectgebied in handen van de R.T.T.. Een laatste verbouwing vond
plaats in 1979 met de verbouwing van het voormalige hoofdkantoor uit de eerste bouwfase langs de
Jezusstraat.
de

We kunnen besluiten dat het projectgebied vooral vanaf het einde van de 19 eeuw belangrijke
veranderingen onderging. Met de bouw van de R.T.T. burelen in verschillende fasen werd het volledige
projectgebied onderkelderd. Dit heeft archeologische lagen vermoedelijk grondig verstoord. De
ste
particuliere huizen die zich begin 20 eeuw nog langs de Meir bevonden, ondergingen regelmatig
ingrijpende verbouwingen wat eerder al verstoring aangebracht kan hebben.

4.3.2

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

Naar aanleiding van een stedenbouwkundige aanvraag heeft ARCHEBO bvba een archeologienota
opgemaakt voor een nieuwbouwproject op een bouwblok tussen de Meir, Jezusstraat,
Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat. Momenteel staat op deze site de gebouwen van de
voormalige Regie van Telegraaf en Telefoon.
Voor de uitvoering van de toekomstplannen worden de meeste bestaande gebouwen van het
de
projectgebied gesloopt. Dit met uitzondering van het eind 19 -eeuwse gebouw in de
Cellebroedersstraat en het laatste gebouw van het projectgebied langs de Jezusstraat die behouden
blijven. Op de rest van het projectgebied komen nieuwe constructies. Zo worden er commerciële
ruimtes voorzien, kantoorgebouwen, appartementen en een studentenhotel. Het volledige terrein
wordt tot -2 onderkelderd voor de aanleg van ondergrondse parkeergarages.
Het projectgebied bevindt zich dus binnen de stadsomwalling van Antwerpen. Daarnaast bevindt het
zich ook langs belangrijke toegangswegen naar het historisch stadscentrum van Antwerpen. Dit is een
de
de
gebied dat zich voornamelijk ontwikkelde vanaf de 15 eeuw en de 16 eeuw, maar oudere bebouwing
kan niet uitgesloten worden. Het projectgebied maakte deel uit van een stadsdeel van Antwerpen waar
verschillende kloosterorden en religieuze instellingen zich in deze periode vestigden. De Cellebroeders
de
zelf vestigden zich begin 16 eeuw op de terreinen van het projectgebied en bouwden er een klooster
en kerk. Met de bouw van het klooster zou ook de particuliere woningbouw in de omgeving toenemen.
Tot de jaren 1890 zien we op verschillende kadasterplannen nog duidelijk de structuur en plattegrond
van het Cellebroedersklooster omgeven door verschillende kleinere percelen. In 1895 koopt de overheid
een deel van de voormalige kloostergronden op en plande er de bouw van een hoofdbureau voor de
Regie van Telegraaf en Telefoon. De volgende decennia zou het R.T.T.-gebouw in verschillende
bouwfase uitbreiden tot het vanaf de jaren 1960 het volledige projectgebied innam.
de

We kunnen besluiten dat het projectgebied vooral vanaf het einde van de 19 eeuw belangrijke
veranderingen onderging. Met de bouw van de R.T.T. burelen in verschillende fasen werd het volledige
projectgebied onderkelderd. Dit heeft archeologische lagen vermoedelijk grondig verstoord. De
ste
particuliere huizen die zich begin 20 eeuw nog langs de Meir bevonden, ondergingen regelmatig
ingrijpende verbouwingen wat eerder al verstoring aangebracht kan hebben.
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PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat de bodem en archeologische lagen van het projectgebied
de
reeds verstoord zijn met de aanleg van ondergrondse niveaus vanaf eind 19 eeuw. Bovendien heeft
een plaatsbezoek aangetoond dat er geen historische kelders meer aanwezig zijn op het projectgebied.
Verder bodemonderzoek naar archeologische resten is hierdoor niet de meest opportune keuze.
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