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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Dendermonde Kalendijk, gelegen binnen een archeologische zone waarbij de totale
oppervlakte van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van
de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m² of meer bedraagt, dient
de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling



Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?




Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?



Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het projectgebied is bij benadering 5217m². De geplande werken in het projectgebied zijn in
verband te brengen met infrastructuurwerken. Er worden namelijk naast de bestaande
riolering, nieuwe rioleringen aangelegd en wegenis/oeverversterking heraangelegd. Het
projectgebied is op heden wegenis, wandelpad en oeverversterking, de functie van het
projectgebied wordt niet gewijzigd. De geplande werken worden voorafgegaan door
afbraakwerken waarbij de bestaande wegenis en de oeverversterking worden uitgebroken.
Het projectgebied bestaat uit aansluitende lijntracés die op z’n breedst 10m beslaan, en op
z’n smalst 1,8m.
Over het ganse projectgebied worden rioleringen (RWA en/of DWA; zie blauwe en rode
stippellijnen in Figuur 2 en oranje aangeduid in Figuur 4 en bijlage 4d) aangelegd op een
diepte van 80 tot 180cm onder het maaiveld (zie Figuur 5, bijlage 4e en Figuur 6, bijlage 4f).
Bij de uitgraving voor de aanleg van de riolering wordt nog eens 20cm dieper gegraven en dit
met een sleufbreedte van 1,30m.1 In het projectgebied is reeds riolering aanwezig, deze blijft
onaangeroerd (geel aangeduid in Figuur 4 en bijlage 4d).

1

Telefonisch contact met het Studiebureau voor wegen- en bouwkunde ontwerpen, die de geplande
werken uitgetekend hebben.
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Na het plaatsen van de riolering wordt de wegverharding opnieuw aangelegd. Dit gaat
gepaard met geen grotere bodemverstoring dan reeds verwezenlijkt voor het plaatsen van
de riolering of veroorzaakt bij het aanleggen van de nu aanwezige wegenis.
Het plan met de huidige toestand toont aan dat reeds verschillende ondergrondse leidingen
in het projectgebied aanwezig zijn (zie Figuur 3). Deze blijven tijdens het uitvoeren van de
geplande werken onaangeroerd en mogen niet geraakt worden.

Figuur 1: Geplande werken in het projectgebied gegeorefereerd op GRB (bron: geopunt.be en initiatiefnemer).

Figuur 2: Ontworpen toestand in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 3: Bestaande toestand in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).

Figuur 4: Plan met aanduiding van de bestaande en aan te leggen riolering (bron: geopunt.be) (bijlage 4d).
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Figuur 5: Aanduiding van de geplande bodemverstoringen in het noordelijke deel van het projectgebied, voor de
uitgraving van de riolering dient nog 20cm bijgerekend te worden (bron: geopunt.be) (bijlage 4e).

Figuur 6: Aanduiding van van de geplande bodemverstoringen in het zuidelijke deel van het projectgebied, voor
de uitgraving van de riolering dient nog 20cm bijgerekend te worden (bron: geopunt.be) (bijlage 4f).
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Figuur 7: Typedwarsprofiel van de wegbaan in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).

Figuur 8: Typedwarsprofiel van de weg in het noorden van het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 9: Typedwarsprofiel van het wandelpad in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).

Figuur 10: Doorsnede van de vernieuwde oeverversterking met palen en planken in het oosten van het
projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de stad Dendermonde in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt3, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius4, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het
Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op
alle kaarten en luchtfoto’s werd het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk
beeld te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook
verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige
ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt
werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.5 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.6

1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht
deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage
bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst
gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke
onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.
2

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
4
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
6
http://www.ngi.be/topomapviewer/
3
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1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
Projectcode: 2016K334
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Dendermonde ligt in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, aan de historische
samenvloeiing van Dender en Zeeschelde.7 Het is de hoofdstad van het arrondissement
Dendermonde en omvat naast het centrum ook de deelgemeenten Appels, St.-Gillis-bijDendermonde, Baasrode, Grembergen, Mespelare, Oudegem en Schoonaarde. Het
stadscentrum bevindt zich ten zuiden van de Schelde, langs beide oevers van de Oude
Dender. Sinds 1978 fungeert de Nieuwe Dender ten noordwesten van de stad als monding
van de Dender in de Schelde.

Figuur 11: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).

Het projectgebied situeert zich net ten zuidoosten van de stadskern van Dendermonde. In en
aan het stadspark. Het gaat om wegen (een deel van de Kalendijk, de (Zijtak der)
Vondelbeek en de Leopold II-laan (over het water)), wandelpad en oeverversterking. Het
projectgebied grenst aan watergangen die lijken op restanten van oude stadsversterkingen
7 http://nl.wikipedia.org/wiki/Dendermonde
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(zie Figuur 12 en bijlage 2). Naast de Kalendijk en Vondelbeek behoren volgende percelen
nog tot het projectgebied (afdeling 1, sectie E): 243, 10a, 236c, 231l, 225d en 10c (allen
partim) en (afdeling 1, sectie D) perceel 816x11 (partim). (zie Figuur 13 en bijlage 3. Het
projectgebied is op de bodemgebruikskaart uit 2001 aangeduid als een lappendeken. De
volgende bodemgebruiken worden weergegeven: andere bebouwing, akkerland, loofbos,
naaldbos en water (zie Figuur 14 en bijlage 5).

Figuur 12: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be).

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
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Figuur 13: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 14: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Dendermonde ligt in de zandleemstreek. Landschappelijk zijn er zowel belangrijke en
uitgestrekte polders als stuifzandruggen en vruchtbare kouters te vinden. De stad ligt aan de
samenvloeiing van de Dender en de Schelde. Meer naar het zuiden van de stadsgrens toe,
is het gebied hoger gelegen (zie Figuur 15 en bijlage 6).

Figuur 15: Digitaal terreinmodel met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 6).

Het projectgebied situeert zich in een lager gelegen deel ten opzichte van het historisch
centrum (ten noordwesten van het projectgebied) en ten zuidoosten van het projectgebied.
Enkel de zone waar het zwembad Olympus is gelegen, ten noorden grenzend aan het
projectgebied is beduiden hoger gelegen (zie Figuur 16 en bijlage 7). De maximale hoogte in
het projectgebied bedraagt ca. +5,43m TAW, de minimale hoogte ca. +4,10m TAW.
De potentiële bodemerosiekaart geeft geen informatie weer ter hoogte van het projectgebied.
Wel is ten oosten een verwaarloosbare graad aangeduid (zie Figuur 17 en bijlage 11).
Wellicht kan voor het projectgebied dezelfde conclusie getrokken worden. Deze kaart houdt
onder meer rekening met hellingslengte, hellingsgraad en bodemtype.

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
Projectcode: 2016K334
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Figuur 16: Digitaal terreinmodel in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 7).
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Figuur 17: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van de
Formatie van Lede. Deze formatie bestaat uit kalk- en glauconiethoudend fijn zand. Er
komen enkele banken zandige kalksteen of kalkzandsteen in voor. Aan de basis wordt een
grondlaagje aangetroffen met herwerkte fossielen en gesteentefragmenten.8
De quartair geologische kaart toont dat het projectgebied is aangeduid als type 3a. Dit type
bevat fluviatiele afzettingen (organochemisch en perimarien incluis) en afzettingen van het
Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal (laat Weicheliaan) (FH). Daaronder bevinden zich soms
eolische afzettingen (zand tot zandleem) van het Weichseliaan (laat Pleistoceen) (ELPw)
en/of hellingsafzettingen van het quartair (HQ). Deze kaarteenheid is mogelijk afwezig. Daar
nog eens onder bevinden zich fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (laat Pleistoceen)
(FLPw). De kaarteenheid ontbreekt mogelijk in sommige delen van de beekvalleien buiten de
Vlaamse vallei en haar uitlopers.9

8
9

BUFFEL P., e.a. 2009.
http://www.geopunt.be/
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De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

Figuur 18: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 8).

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
Projectcode: 2016K334

21
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 19: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

2.1.4. Bodemkundige situering
Het projectgebied staat op de bodemkaart volledig aangeduid als OB (antropogeen) (zie
Figuur 20 en bijlage 10). Soms wordt het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens
gewijzigd of vernietigd (kunstmatige gronden). De bodems in de bebouwde zone (OB) zijn
daar een voorbeeld van.
Ten noorden, westen en zuiden komt tevens OB voor, ten oosten van het projectgebied
worden nog andere bodemtypes vermeld: Lep, Lfp; Lgp en Pdc. Ze worden hieronder
besproken.
Het bodemtype Lep komt voor in de zandstreek. Deze hydromorfe sterk gleyige
grondwatergronden op zandleem hebben roestverschijnselen vanaf 20cm en vertonen een
reductiehorizont tussen 100 en 120cm. Het zijn permanent natte gronden welke vooral in
lage depressies, beekvalleien (en riviervalleien) voorkomen. Ze hebben een hoge waterstand
en soms een verveende bovengrond. Ook in de zomer zijn ze vochthoudend. Lfp zijn tevens
hydromorfe zeer natte gronden; hun reductiehorizont begint op een diepte van 50-100cm. De
bodems zijn permanent zeer nat, in het voorjaar volledig verzadigd met water tot aan de
oppervlakte. Lgp, op zijn beurt, zijn hydromorfe gereduceerde alluviale grondwatergronden
met een permanent hoge waterstand op minder dan 40-50cm.

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
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Het bodemtype Pdc, tenslotte, komt tevens voor in de zandstreek. De bouwlaag van deze
gronden is zeer donker grijsbruin en humusrijk. Vanaf 30cm diepte is het materiaal bruin tot
bleekbruin, meestal komen in deze horizont roestverschijnselen voor vanaf 40-60cm. De
sterk verbrokkelde textuur B begint tussen 60 en 80cm. In vele gevallen is de klei
aanrijkingshorizont bijna verdwenen en worden ijzerconcentraties aangetroffen. Soms komt
een zand- of leemsubstraat voor, in andere golvende gebieden waar tertiair binnen
boorbereik voorkomt is het een klei, of kleizandsubstraat. De bodems lijden aan waterlast
gedurende de natte seizoenen vooral bij leem, keli of kleizandsubstraat. De
waterhuishouding is gunstig in de zomer.10

Figuur 20: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 10).

10

http://www.geopunt.be/
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1 Een geschiedenis van Dendermonde
Over de pre-middeleeuwse geschiedenis van Dendermonde zijn weinig gegevens gekend.
Bij indijkings- en baggerwerken aan de Schelde en de Dender zijn eind 19de en begin 20ste
wel enkele vondsten gedaan. Het ging hier voornamelijk over steentijdmateriaal en
archaeologica uit de brons- en ijzertijd. Begin 20ste eeuw (1933-1935) werd ook een
Merovingisch grafveld aangetroffen en onderzocht. In dezelfde omgeving werden ook twee
Romeinse brandrestengraven gevonden11.
De oudste verwijzing naar de stad vinden we terug in de naam van de toenmalige heer in
1087, Rainghotus de Thenremonde. Oorspronkelijk waren er twee kernen te onderscheiden,
één op de rechter Denderoever en één op de linker Denderoever. Deze twee kernen waren
door een brug over de rivier met elkaar verbonden. De heren van Dendermonde zorgden
voor een verdere uitbouw van de pre-stedelijke nederzetting. In 1233 kreeg de stad haar
stadsrechten van Robrecht van Bethune12.
De oudste historische bron met betrekking tot de eerste stadsversterking dateert uit 1190. De
oorkonde spreekt over een waterpoort op de Dender. Dit bewijst dat er een stadsversterking
was op de linker- en rechteroever. Aan de linkeroever liep de stadsversterking ter hoogte van
de huidige Vondelbeek, via de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Lodewijk Dosfelstraat en de
Noordlaan naar de Schelde. Aan de rechteroever vormde de Torengracht de oudste
stadswal, beginnend aan de Vliet en eindigend aan de Dender. Een dubbele omgrachting
liep via de huidige Sint-Rochusstraat en de Oude Vest. De eerste stadsomwalling werd in de
13de eeuw uitgebreid. De nieuwe stadswal vertrok aan de Vliet, langs het nieuwe en oude
begijnhof en omsloot de parochiekerk en een deel van de parochie Sint-Gillis. Ten laatste bij
deze uitbreiding werd de Brusselse en Mechelse poort gebouwd. De stadswallen werden
verstevigd en uitgebreid in de tweede helft van de 14de eeuw, hierbij werd een nieuwe
stadsgracht gegraven. De stadsmuren werden echter sterk beschadigd bij de inname van de
stad door de Gentenaren in 1380. Hierna werden ze terug opgebouwd. De nieuwe
stadsomwalling had bakstenen stadsmuren die op regelmatige afstand voorzien waren van
torens en stadspoorten ter hoogte van de invalswegen. Deze laatmiddeleeuwse
stadsomwalling blijft tot op heden bewaard in de ruimtelijke structuur van de stad.13

11

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van Dendermonde. In
Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120731 op 27-10-2017.
12
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van Dendermonde. In
Inventaris Onroerend Erfgoed. Opgehaald van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/120731 op 27-10-2017.
13

VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2017, p. 33 en DAUWE J. 2010, p. 17-18.
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In het tweede kwart van de 16de eeuw werd de middeleeuwse stad gemoderniseerd tot een
gebastioneerde versterking, zoals te zien is op de kaart van Deventer (zie Figuur 24). Op
deze kaart is de stenen stadsmuur duidelijk te onderscheiden, alsook de grachten die de
stad omringen.14
Vervolgens kwam Dendermonde in het bezit van de graven van Vlaanderen en hun
opvolgers, de hertogen van Bourgondië. Uit die tijd dateren het Vleeshuis (op vandaag een
museum) en de Lakenhalle met Belfort (op vandaag het Stadhuis). Sinds 1397 heeft
Dendermonde een vrije jaarmarkt15.
In 1566 vond in Dendermonde de historische vergadering “Het Eedverbond der Edelen”
plaats. Op deze vergadering beloven de edelen plechtig om elkaar met ‘bloed en goed’ bij te
staan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en om gezamenlijk de macht en invloed van de
inquisitie proberen in te dammen. De leden van het eedverbond waren niet enkel calvinisten,
maar ook gematigde katholieken en lutheranen. Willem van Oranje was ook betrokken bij het
verbond.16 In 1572 werd de stad geplunderd en ingenomen door Spaanse troepen, dit kan
als rechtstreeks gevolg gezien worden van “Het Eedverbond der Edelen”. Na de inname van
de stad in 1585 laat Alexander Farnese Dendermonde verder versterken. De oude
stadswallen en poorten bleven hierbij bewaard, maar ze werden aan de buitenzijde
aangevuld met een nieuw verdedigingsstelsel, waardoor de vesting op het einde van de 16de
eeuw bestond uit 23 torens en elf ravelijnen. De versterking van de vesting hield echter niet
tegen dat de stad grotendeels vernield werd door de Hertog van Marlborough in 1706 tijdens
de Spaanse successieoorlog. Daarna werden de stadsversterkingen heropgebouwd naar de
principes van Vauban.17
In 1800 werd in Dendermonde een Rechtbank van Eerste Aanleg opgericht. In datzelfde jaar
werd ook de Koninklijke Academie voor Schone kunsten opgericht. Hieruit zou zich de
Dendermondse Schildersschool ontwikkelen. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830
kende Dendermonde een periode van economische bloei. Er kwam een spoorwegverbinding
tussen Gent en Mechelen met een station in Dendermonde. Verder had men ook nog de
Scheldehaven, de lederindustrie, verschillende kantoenfabrieken, olieslagerijen en
brouwerijen. Op cultureel vlak bloeide Dendermonde ook helemaal op met talrijke muziek-,
toneel-, en leesverenigingen.
In 1914 kwam aan dit alles een eind bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Het
strategisch gelegen Dendermonde had zwaar te lijden onder de opmars van het Duitse leger,

14

VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2017, p. 34-35.

15
16

http://www.toerismedendermonde.be/product/760/voorstelling-van-dendermonde
https://historiek.net/compromis-der-edelen/1087/

17

VAN NESTE T. & DE PUYDT M. 2017, p. 36.
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de stad werd bijna volledig vernield. De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte minder
materiële schade.

2.2.2 Een geschiedenis van het projectgebied
Het projectgebied situeerde zich in de volle middeleeuwen op het terrein van Sint-GillisZwijveke. In de loop van de 12de eeuw en in het eerste kwart van de 13de eeuw kende
Dendermonde in oostelijke en zuidelijke richting tweemaal een uitbreiding ten koste van de
gemeente Sint-Gillis-Zwijveke, eerst tot aan de Oude Vest en nadien tot aan de huidige
vesten.18 Het projectgebied is gelegen dicht bij die 13de eeuwse stadsversterking. Mogelijk
maakt het projectgebied in het noorden een doorsnede op de versterking. Aangezien er voor
de periode voorafgaand aan de 13de eeuw geen plannen beschikbaar zijn met betrekking tot
het projectgebied is het niet duidelijk of er sprake was van bebouwing van Sint-GillisZwijveke ter hoogte van het projectgebied.
Op de kaarten van Deventer en Sanderus uit respectievelijk 1550-1565 en de eerste helft
van de 17de eeuw kan het projectgebied ten zuidoosten van de stadsomwalling worden
geprojecteerd (zie Figuur 21 en Figuur 22). Het is mogelijk dat het meest noordelijke deel
van het projectgebied een deel van de stadsversterking (wal en gracht) doorsnijdt. Een
voorganger van de huidige Sint-Gillislaan, ten zuiden van het projectgebied lijkt reeds
aangeduid. Er is nog geen bebouwing in het projectgebied.
Op een plan met een deel van Dendermonde op geprojecteerd, uit 1766, is de zone van het
projectgebied in het rood aangeduid (zie Figuur 23). De omgeving is er aangeduid als “Het
Vrij van Balleunissen”. Er stroomt een beek, met name de Vondelbeek, door het
projectgebied. Van noord naar zuid doorkruist ook “eene nieuwe houten gote ofte brugge”
het projectgebied. De letter D staat voor de buitenzijde van de Dendermondse
stadsomwalling. Mogelijk doorsnijdt het noordwestelijke deel van het projectgebied (een
uitloper van de huidige LeopoldII-laan) deze buitenwal. Op de kaart van Ferraris (1771-1778;
zie Figuur 24 en bijlage 12) lijken geen grote veranderingen in het projectgebied voltrokken.
Het noordelijk deel van het projectgebied lijkt in gebruik als weiland, de rest als akkerland. Er
stroomt een waterweg (de Vondelbeek) door het projectgebied. Ongeveer waar op de kaart
uit 1766 een goot of brug is aangeduid, is op de kaart van Ferraris een voetweg (stippellijn)
aangeduid. Een topografische kaart van de hand van Segers uit 1786 (zie Figuur 25 en
bijlage 24), toont opnieuw ongeveer dezelfde situatie ter hoogte van het projectgebied. Het
projectgebied is onbebouwd, in het zuiden wordt kort het tracé van de huidige Sint-Gillislaan
laan gevolgd, in het noorden lijkt het projectgebied de stadsomwalling te doorsnijden. Het lijkt
erop dat ongeveer centraal het projectgebied doorsneden wordt door een
(voet)weg/goot/brug.

18

STROOBANTS A. 2011, p, 5.
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Op een kaart van Dendermonde uit 1830 (zie Figuur 26 en bijlage 23) zijn verschillende
stadsversterkingen te zien in de omgeving van het projectgebied: bastion nr 6, ravelijn nr 5-6
en bastion nr 5. Aangezien de kaart uit 1830 is, impliceert dit dat ze allen tijdens het
Hollandse bewind zijn verwezenlijkt. Tijdens de Hollandse periode maakte de nieuwe vesting
Dendermonde deel uit van de Wellingtonbarrière, gerealiseerd onder leiding van Engelse en
vooral Hollandse ingenieurs tussen 1816 en 1830 als grensverdediging tegen Frankrijk. De
vesting was voorzien van een gebastioneerde omwalling met elf saillanten, de meeste met
bastions, waardoor elf fronten gevormd werden en vier identieke poorten. Voormalig bastion
V werd in 2003 beschermd als monument.19 Het projectgebied ligt voor een groot deel op de
buitenste stadswal. De detailuitsnede van de kaart uit 1830 (zie Figuur 27) en een andere
kaart uit 1830 (zie Figuur 30 en bijlage 25) tonen dat de rest van het projectgebied (ten
zuiden van de stadsversterking) als niet bebouwde grond in overstromingsgebied. Figuur 28
en Figuur 29 tonen een detailafbeelding van ravelijn nr 5-6. De doorsnede op Figuur 28 toont
dat de gronden ten zuiden van de gracht lager gelegen zijn en dat ze bedekt kunnen worden
met water.
Lunet nr 4-5 waar vandaag het zwembad gevestigd is, is nog niet zichtbaar op de kaart van
1830. Na de Belgische onafhankelijkheid werd de vesting uitgebreid met een tweede natte
gracht (voorgracht), bijkomende ravelijnen20 6 en 7 en drie lunetten21. Het is pas op de kaart
Vandermaelen (1846-1854; zie Figuur 33 en bijlage 15) dat de contouren van de lunet
ongeveer zijn aangeduid. Het projectgebied is er wel iets verkeerd op gegeorefereerd, in
werkelijkheid moet het iets meer oostwaarts liggen. Op een topografische kaart uit 1892 is de
lunet nr 4-5 duidelijk te zien, net als een tweede stadsgracht. De weg die reeds op kaarten
vanaf de 18de eeuw was afgebeeld, moet voor die tweede stadsgracht inkorten waardoor ze
niet meer door het projectgebied loopt. Het zuidwestelijke deel van het projectgebied grenst
nog steeds aan de buitenzijde van de Hollandse stadsomgrachting. In het noordoosten
grenst het projectgebied aan de binnenzijde van de tweede omgrachting uit het Belgisch
bewind.
De Atlas der Buurtwegen (1841; zie Figuur 31 en bijlage 13) en de kaart van Popp (18421879; zie Figuur 32 en bijlage 14) bieden geen nuttige informatie over het gebruik van het
projectgebied.

19

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Bastion V, met laboratorium, kazemat en
watertoren.
In
Inventaris
Onroerend
Erfgoed.
Opgehaald
van
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/48865 op 27-10-2017.
20
Een ravelijn is een buitenwerk van een vesting. Het is een vijfhoekig of redanvormig versterkt eiland
dat zich omgeven door een extra ravelijnsgracht in de vestingsgracht bevindt (bron: wikipedia).
21
Een lunet is een klein vestingwerk met twee schuine, naar buiten gerichte zijden en twee naar
achter gerichte zijden (bron: wikipedia).
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Figuur 21: Kaart van Deventer (1550-1565) met aanduiding van de zone van het projectgebied (bron: Wikimedia
commons)

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
Projectcode: 2016K334

28
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 22: Kaart van Sanderus (eerste helft van de 17de eeuw) met aanduiding van de zone van het
projectgebied (bron: Universiteitsbibliotheek Gent).

Figuur 23: Kaart met projectie van een deel van Dendermonde uit 1766 door Ceelman, met de zone van het
projectgebied in rood aangeduid (bron: Cartesius.be)
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Figuur 24: Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 12).

Figuur 25: Topografische kaart van Segers uit 1786 (bijlage 24) (bron: Cartesius).
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Figuur 26: Kaart van Dendermonde uit 1830 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius).

Figuur 27: Detailuitsnede uit de kaart van Dendermonde uit 1830 (bron: Cartesius).
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Figuur 28: Plan van ravelijn 5-6, 1819 (bron: Cartesius).

Figuur 29: Plan van ravelijn 5-6, 19de eeuw (bron: Cartesius).
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Figuur 30: Plan van Dendermonde uit 1830 met aanwijzing van het te inunderen terrein (bijlage 25) (bron:
Cartesius).

Figuur 31: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).
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Figuur 32: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).

Figuur 33: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
15).
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De topografische kaart uit 1892 (zie Figuur 34 en bijlage 16) toont dat het projectgebied
gelegen is, vlak naast de Hollandse vestingsgracht. In het noorden doorkruist het
projectgebied zelfs die gracht ter hoogte van de huidige Leopold II-laan. De gracht bij de
ravelijn, ter hoogte van het huidige zwembad, wordt ook doorsneden door het projectgebied.
Behalve wegen, lijkt er geen bebouwing in het projectgebied. De topografische kaart uit 1930
(zie Figuur 35 en bijlage 17) toont hierop geen wijzigingen. Ten oosten is er al wat groen te
zien. Op een deel van de versterkingen werd in de jaren 1940-1950 het Stadspark
aangelegd.22 De topografische kaart uit 1960-65 (zie Figuur 36 en bijlage 18) toont de
Kalendijk geprojecteerd in het projectgebied. Ook is reeds een wandelweg aanwezig. Het
groen rond het projectgebied is ook vergroot. Verder lijken geen veranderingen voltrokken.
De luchtfoto’s uit 1971 (zie Figuur 37 en bijlage 19) en 1990 (zie Figuur 38 en bijlage 20)
tonen dat de bebouwing en het groen in de omgeving van het projectgebied zijn
toegenomen. Op de luchtfoto uit 1971 is over de gracht van de omwalling voor het eerst een
weg (Leopold II-laan) te zien die de brede LeopoldII –laan met de Vondelbeek verbindt. Op
de luchtfoto uit 1990 is ook het zwembad op de ravelijn voor het eerst te zien. Op de
luchtfoto uit 2015 (zie Figuur 39 en bijlage 21) is de asfaltering ter hoogte van het zwembad
toegenomen, verder lijken er geen veranderingen uitgevoerd.

Figuur 34: Topografische kaart uit 1892 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 16).

22

STROOBANTS A. 2011. p. 17.
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Figuur 35: Topografische kaart uit 1930 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 17).

Figuur 36: Topografische kaart uit 1960-65 met aanduiding van het projectgebied (bron: Cartesius) (bijlage 18).
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Figuur 37: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 19).

Figuur 38: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 20).
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Figuur 39: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 21).
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2.3. Archeologisch kader
In het projectgebied zelf werd nog geen archeologisch onderzoek voltrokken. Wel zijn in de
omgeving verschillende aanduidingen op de CAI-kaart.23. Deze worden hieronder besproken.

2.3.1 Buiten het historisch centrum
Op vier verschillende locaties werden veldprospecties uitgevoerd die losse vondsten uit de
steentijden, volle middeleeuwen en late middeleeuwen aanbrachten. Dit wordt beschreven in
de licentiaatsverhandeling uit 1988 van M. Lyckx24 (CAI ID 30130, 30101, 30102 en 30147).
Tevens werd op ca. 250m ten oosten van het noordelijk deel van het projectgebied een
mechanische prospectie uitgevoerd door Monument Vandekerckhove, en dit naar aanleiding
van de bouw van een kinderdagverblijf. Tijdens deze prospectie met ingreep in de bodem is
bewoning en mogelijk begraving uit de metaaltijden aangesneden. Op het gebied werd een
zone geselecteerd voor verder onderzoek op basis van de densiteit aan sporen, waaronder
paalkuilen en greppels. Vijf werkputten werden ingedeeld. Specifiek werden uit de
metaaltijden twee hoofdgebouwen, een bijgebouw, zes spijkers, veertien kuilen, een
waterput en een vijftiental greppels onderscheiden. Tevens werden drie greppels
aangesneden. Het betreft ondiep uitgegraven greppels met een breedte van ca. 50cm die
zijn aangelegd voor de afvoer van water of het afwateren van percelen. Het gaat om een
postmiddeleeuws greppelsysteem (CAI ID 211316).25

2.3.2 Binnen het historisch centrum
Op ca. 150m ten westen van het projectgebied is een aanduiding gemaakt van het O.L.V.
klooster, ook wel Zwijvekeklooster genoemd. Begin jaren ’80 van de 20ste eeuw werd een
opgraving uitgevoerd die vooral een zicht bood op de begravingen aldaar. Tussen 1214 en
1221 stond het Sint-Gillishospitaal ter hoogte van het gebied. In 1223 werd het omgevormd
tot cisterciënzerinnenabdij. In 1228 verhuisde de abdij naar zwijvekekouter. De kapel van de
abdij werd de nieuwe parochiekerk van Sint-Gillis-Binnen. Bewaard gebleven elementen van
het klooster zijn het poortgebouw uit 1755, de gaanderij uit 1690 en een woonvleugel uit
1860. De opgraving ontdekte ook meerde grafstructuren uit de late middeleeuwen. De helft
van een arduinen grafzerk (15de of 16de eeuw) lag als een deksteen op een waterput. Ook
werden ceramiek, tegels, fragmenten van flessen, metaal, fragmenten van een wit marmeren
grafzerk of gedenkplaat uit de 18de eeuw en bouwfragmenten aangetroffen (CAI ID 1151).
Ter hoogte van de Middenschool Zwijveke stond wellicht oorspronkelijk het SintGillishospitaal. Het hospitaal werd afgeschaft in 1789 en de bouwen werden nadien
toegewezen aan de Burgerlijke Godshuizen. In 1804 werd besloten er een
23

http://cai.erfgoed.net/ (geraadpleegd op 30 oktober 2017)
LUYCKX M. 1988 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).
25 APERS T. 2015.
24
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krankzinnigengesticht in onder te brengen. In 1858 werd het gesaneerd, in 1866 definitief
gesloten. Een jaar later werd het door de staat aangekocht en omgevormd tot krijgshospitaal.
De gebouwen werden in 1926 toegewezen aan het Rijksonderwijs (CAI ID 1252).
Aan het Heldenplein is de kerk van Sint-Gillis-Binnen aangeduid. Bij een opgraving werden
er uit context verplaatste grafzerken en sporen van begraving uit de late middeleeuwen
aangetroffen. Een aangebrachte funderingssleuf in de middenbeuk en de noordelijke zijbeuk
brachten funderingsresten in baksteen uit de late middeleeuwen aan het licht (CAI ID
30719).
Op ca. 400m ten westen van het projectgebied werden bij een mechanische prospectie
bewoningssporen uit de late middeleeuwen, Nieuwe en Nieuwste Tijd aangetroffen. In een
halfronde kuil werd een 14de eeuwse scherf aangetroffen. Wellicht gaat het om de onderkant
van een paalspoor. Een 18de eeuwse beerput werd blootgelegd net als muurresten uit
dezelfde periode. 183 uitgehaalde scherven dateren tevens uit de Nieuwe Tijd. Ook werden
dwars op elkaar staande muren aangetroffen die de rand vormden van een 19de eeuws
bakstenen vloertje. Een 19de eeuws grachtje werd ook aangetroffen. Een 20ste eeuwse kelder
en een vloertje met tegels indambordpatroon met omsluitende muur uit de Nieuwste Tijd
werd tevens aangesneden op de locatie (CAI ID 162181).
Ter hoogte van het rondpunt, ten westen van het projectgebied, stond een laat middeleeuws
verdedigingselement, met name een stadspoort (CAI ID 1224).
Direct ten westen van het rondpunt staat op de CAI-kaart indicatie van het dubbel klooster
van H. Brigitta. Het archeologisch vooronderzoek werd uitgevoerd op de plaats waar de
nieuwe uitbouw van het ruisthuis zou komen. Dit is in de tuin van het bestaande rusthuis, in
de zone naast de Molenstraat en langs het Arsenaal. Er werden bewoningssporen uit de
volle middeleeuwen aangetroffen. Het gaat om verschillende grachten en kuilen. De meeste
sporen werden gedateerd aan de hand van aardewerkvondsten. De sporen omvatten o.a.:
een kuil waarin een concentratie grijs aardewerk werd aangetroffen, te dateren in de 14de
eeuw, waterkuilen waarvan één te dateren in de 11-12de eeuw, grote cirkelvormige
afvalkuilen en een gracht die in gebruik was tijdens de 10de tot 13de eeuw. Verder werden er
o.a. greppels en grachten, kloosterresten (bastenen muren, een beerput en enkele
vloerniveau’s) en verschillende afvalkuilen uit de late middeleeuwen aangetroffen. De
restanten van een pad uit de 15de eeuw werd aangesneden. Dit pad werd later als greppel
uitgegraven. Het oostelijk deel van het terrein werd tijdens de late middeleeuwen intensief
gebruikt. Er zijn verschillende afvalkuilen die in verband zijn gebracht met de bewoning
langsheen de Brusselsestraat en de Molenstraat (CAI ID 31984).
Het Sint-Alexiusbegijnhof wordt ook op de CAI-kaart vermeld. Het pleinbegijnhof was
oorspronkelijk, in de late middeleeuwen, geheel omringd door water Dit wijzen een
archeologisch onderzoek uitgevoerd in de jaren ’80 van de 20ste eeuw en kaartstudie uit (CAI
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ID 1152). Ten laatste is er nog een indicatie van een begijnhofhuisje (Heilig Apostelenhuisje)
aan de noordzijde van het Begijnhofplein (CAI ID 1177).

Figuur 40: Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van historische en archeologische locaties (bron:
geopunt.be en cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 22).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

-

Het projectgebied is gelegen in de zandleemstreek; het gebied is iets lager gelegen,
in vergelijking met het noordelijk gelegen historisch centrum. Er is geen informatie
over potentiële bodemerosie voor het projectgebied beschikbaar. Het volledige
gebied staat op de bodemkaart aangeduid als antropogeen, maar ten oosten zijn er
natte hydromorfe gronden.
Gezien het projectgebied grenst en deel uitmaakt van/aan de stadsomwalling behoort
het grootste deel van het projectgebied tot de archeologische zone van
Dendermonde.
De quartair geologische kaart toont fluviatiele en soms eolische afzettingen van het
Holoceen en het Weichseliaan. Het is mogelijk dat steentijdsites hieronder beter
bewaard zijn. Echter door de vorm van het projectgebied (lijntracés) en de eerder
natte gronden is de trefkans voor een steentijdsite ter hoogte van het projectgebied
klein. De oudste geconsulteerde kaarten met een beeld van het projectgebied
dateren van de 16de eeuw en in het projectgebied is nog geen archeologisch
onderzoek uitgevoerd. Er is met andere woorden geen concrete informatie over het
grondgebruik van het projectgebied beschikbaar voor periodes ouder dan de
vroegmoderne tijd.
Ten noorden van het projectgebied, aan de Schelde en Dender werden steen-, bronsen ijzertijdvondsten gedaan. Op ca. 1km ten westen van de historische stadskern van
Dendermonde werden een Merovingisch grafveld en twee Romeinse
brandrestengraven gevonden. De oudste verwijzing van de stad dateert uit de 11de
eeuw. Binnen de historische stadskern werden verschillende archeologische
onderzoeken uitgevoerd die wijzen op middeleeuwse en jongere bewoningssporen.
Het projectgebied maakte vóór de 13de eeuw deel uit van het territorium Sint-GillisZwijveke. Het is niet duidelijk of het projectgebied in die periode bebouwd was. In de
loop van de 13de eeuw werd de eerste stadsomwalling in de omgeving van en
mogelijk plaatselijk op het projectgebied aangelegd.
De oudste kaart waarop het projectgebied ongeveer kon bepaald worden is de kaart
van Deventer (1550-1565). Net als op de kaart van Sanderus (17de eeuw) is de zone
van het projectgebied er onbebouwd en grotendeels buiten de stadsvesten te zien (in
het noorden doorsnijdt het projectgebied de stadsgrens), op de wegenis (voorganger
van de Sint-Gillislaan) na. Op de kaart van Ferraris (1771-1778)is een waterweg
(Vondelbeek) door het projectgebied te zien. Het feit dat het projectgebied voor een
groot deel gelegen is buiten de stadsvesten maakt het echter niet onmogelijk dat het
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projectgebied gedurende deze periodes toch voor andere, zoals ambachtelijke,
activiteiten gebruikt werd.
Tijdens het Hollands bewind werd een nieuwe omwalling rond Dendermonde
gebouwd, zo werden de vesting V en VI, ten noorden van het projectgebied, gebouwd
en werd de stadsgracht waar een groot deel van het projectgebied aan grenst,
gegraven. Na de Belgische onafhankelijkheid werd uitgebreid met een tweede natte
gracht en o.a. een ravelijn ter hoogte van het huidige zwembad. Het is mogelijk dat
gebouwde structuren, geassocieerd met de vestingen, in het projectgebied worden
aangetroffen. Op de historische kaarten is dit muurwerk niet waarneembaar, maar
gezien de locatie van het projectgebied bestaat de mogelijkheid zeker voor het
aantreffen van dergelijke muurresten.
Tijdens de jaren ’40-50 van de 20ste eeuw werd het gebied deels in en naast het
projectgebied ingedeeld als stadspark. In de loop van de 20ste eeuw worden de
wegen en de oeverversterking in het projectgebied aangelegd. Tussen 1971 en 2015
wordt het zwembad en de parking in het projectgebied gebouwd.
De geplande werken met extra bodemverstoring omvatten het aanleggen van
riolering op een diepte tussen ca. 80 en 180cm ten opzichte van het maaiveld, en dit
over het volledige projectgebied. Bij de uitgraving voor de aanleg van de riolering
wordt nog eens 20cm dieper gegraven en dit met een sleufbreedte van 1,30m. In het
projectgebied is reeds riolering aanwezig, deze blijft onaangeroerd.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek toont dat de geplande infrastructuurwerken worden
uitgevoerd op bestaande infrastructuurwerken. Voor de heraanleg van de wegen en
oeverversterking worden met andere woorden amper extra bodemverstoringen verwacht.
Enkel voor de aanleg van de riolering (over het ganse projectgebied) wordt een mogelijk
onverstoorde bodem geraakt, dit gaat gepaard met een bodemverstoring van 1 tot 2m ten
opzichte van het maaiveld, over een contante breedte van 1,3m.
Het projectgebied is voor het grootste deel tot begin 19de eeuw gelegen buiten de
stadsomgrachting. In de eerste helft van de 19de eeuw werden aan het projectgebied nieuwe
verdedigingsbolwerken gebouwd die behoren tot de stadsversterking. Het projectgebied is
grotendeels gelegen tussen twee 19de eeuwse verdedigingsgrachten. In het noorden
doorkruist het projectgebied de stadsgracht van het Hollands bewind en mogelijk ook een
stadversterking die teruggaat tot de 13de eeuw, in het noordoosten wordt de oever tussen de
twee stadsgrachten en de tweede stadsgracht uit de 19de eeuw doorsneden. Ter hoogte van
de oeverversterking lijken op historische kaarten uit de 18de en 19de eeuw drassige gronden
en wellicht perceelsgracht aangeduid. In de loop van de 20ste eeuw worden de huidige
wegen, het wandelpad en de oeverversterking aangelegd, het projectgebied maakt dan ook
deels deel uit van het stadspark.
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Het is mogelijk dat de geplande werken een vernietiging van de 19de eeuwse en mogelijk
oudere Dendermondse vestingswerken inhouden. De huidige kennis omtrent dat deel van de
Dendermondse vestingswerken beperkt zich tot historische kennis die nog niet archeologisch
getoetst is. Archeologisch onderzoek van het projectgebied kan tot bijkomende inzichten
leiden en betekent dus een duidelijke kenniswist die de kosten van een verder onderzoek
verantwoorden. Om een evolutie van de vesten te onderzoeken, wordt geopteerd voor een
opgraving in de vorm van een werfbegeleiding omdat beperkte registraties volstaan om het
aanwezige kennispotentieel te realiseren.26 Tevens is het om economische en praktische
redenen niet wenselijk om reeds vooronderzoek op het projectgebied uit te voeren. Het
projectgebied is immers voor het grootste deel bestaande wegenis die in gebruik is. Het
openbreken van de wegen ten behoeve van vooronderzoek en het terug bruikbaar maken
van de weg nadien om daarna terug open te breken voor de geplande werken, wordt als
uiterst onwenselijk beschouwd. Deze kost valt niet te verantwoorden. Om deze redenen
dient het projectgebied onderzocht te worden op het moment dat het in het kader van de
geplande werken wordt uitgebroken.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.

2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten. Met deze
methode kan met een minimale impact in de bodem toch heel wat informatie verkregen
worden. De methode wordt binnen de archeologie vooral aangewend om het bodemkundig
potentieel na te gaan voor de aanwezigheid van goed bewaarde steentijdsites. De quartair
geologische kaart geeft enige indicatie voor een betere bewaring van een mogelijke
steentijdsite. Echter gezien de vorm van het projectgebied (lijntracés) en de eerder natte
gronden is de trefkans voor een steentijdsite ter hoogte van het projectgebied klein. Vandaar
dat dit landschappelijk bodemonderzoek hier niet wordt geadviseerd.

2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van
de ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
26

Code van Goede Praktijk, p. 162.
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Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden

2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Dit type onderzoek ter hoogte van het
projectgebied wordt als niet zinvol gezien omdat het grootste deel van het projectgebied
verhard is.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van
boringen. De trefkans van een goed bewaarde steentijdsite ter hoogte van het projectgebied
wordt laag geacht. Bijgevolg wordt geen archeologisch booronderzoek geadviseerd.

2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische
waarde van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel
van dat terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden
van het kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen. 27
Idealiter wordt er een proefsleuven/proefputtenonderzoek uitgevoerd ter hoogte van het
projectgebied om een goede inschatting te kunnen maken van de archeologische
verwachting. Echter gezien het om economische en praktische redenen niet wenselijk is om
reeds vooronderzoek op het projectgebied uit te voeren en dus de bestaande wegenis open
te breken, na proefsleuven terug te dichten voor het verkeer en daarna weer open te leggen
voor de geplande werken en gezien beperkte registraties volstaan om het aanwezige
kennispotentieel te realiseren, wordt geen proefsleuvenonderzoek, maar een opgraving in de
vorm van een werfbegeleiding geadviseerd.

27

HANECA K., DEBRUYNE S., VANHOUTTE S. en ERVYNCK A. juli 2016, p. 55.

Archeologienota DENDERMONDE KALENDIJK
Projectcode: 2016K334

45
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2. In het projectgebied zijn er
mogelijk restanten van de Dendermondse 19de eeuwse vesten aanwezig.



Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Het projectgebied omvat wegenis (geasfalteerde wegen en wandelpad) en
oeversterking met op sommige plaatsen riolering en andere nutsleidingen. Dit heeft in
bepaalde mate de bodem verstoord.



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Er is geen informatie over potentiële bodemerosie beschikbaar. Het deel van het
projectgebied ten zuiden van de stadsgracht en het ravelijn is drassig gelegen. Een
kaart uit 1830 toont het aan als overstromingsgebied.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Een deel van de geplande werken zal vrijwel geen extra bodemverstoring teweeg
brengen omdat bestaande wegenis en infrastructuur wordt opengebroken en
heraangelegd. Nieuwe riolering wordt gelegd op een diepte tussen ca. 80 en 180cm
ten opzichte van het maaiveld, en dit over het volledige projectgebied. Bij de
uitgraving voor de aanleg van de riolering wordt nog eens 20cm dieper gegraven en
dit met een sleufbreedte van 1,30m. In het projectgebied is reeds riolering aanwezig,
deze blijft onaangeroerd.



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Mogelijk zijn onder het maaiveld in het projectgebied nog restanten van de 19de
eeuwse vesten van Dendermonde aanwezig.
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Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis
van het bureauonderzoek niet kunnen beantwoord worden. Om een evolutie van de
Dendermondse vesten vanaf het Hollands bewind en ouder te onderzoeken, wordt
een werfbegeleiding geadviseerd. De huidige kennis omtrent dat deel van de
Dendermondse vestingswerken beperkt zich tot historische kennis dat nog niet
archeologisch getoetst is. Archeologisch onderzoek van dit projectgebied kan tot
bijkomende inzichten leiden en betekent dus een duidelijke kenniswist die de kosten
van een verder onderzoek verantwoorden. Er wordt geopteerd voor een opgraving in
de vorm van een werfbegeleiding omdat beperkte registraties volstaan om het
aanwezige kennispotentieel te realiseren.28 Tevens is het om economische en
praktische redenen niet wenselijk om reeds vooronderzoek op het projectgebied uit te
voeren. Het projectgebied is immers voor het grootste deel bestaande wegenis die in
gebruik is. Het openbreken van de wegen ten behoeve van vooronderzoek en het
terug bruikbaar maken van de weg nadien om daarna terug open te breken voor de
geplande werken, wordt als uiterst onwenselijk beschouwd. Deze kost val niet te
verantwoorden. Om deze redenen dient het projectgebied onderzocht te worden op
het moment dat het in het kader van de geplande werken wordt uitgebroken.
De modaliteiten van de vooropgestelde onderzoeksmethode wordt besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. De onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord.

28

Code van Goede Praktijk, p. 162.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich net ten zuidoosten van de stadkern van Dendermonde,
gelegen in en aan het stadspark. Het projectgebied maakt grotendeels deel uit van een
archeologische zone. Het projectgebied is gelegen in de zandleemstreek. De hoogtes in het
projectgebied schommelen van ca. +4,10 tot +5,43m TAW. Er is geen informatie over
potentiële bodemerosie voor het projectgebied beschikbaar. Het projectgebied is volledig
aangeduid als antropogeen op de bodemkaart. Ten oosten van het projectgebied zijn op de
bodemkaart hydromorfe natte gronden aangeduid.
Het projectgebied is tot begin 19de eeuw voor het grootste deel gelegen buiten de
stadsomgrachting. In het noorden doorsnijdt het projectgebied plaatselijk de
stadsversterking. Dit maakt het echter niet onmogelijk dat het projectgebied gedurende deze
periodes toch voor andere ambachtelijke activiteiten gebruikt werd. In de eerste helft van de
19de eeuw werden aan het projectgebied nieuwe verdedigingswerken gebouwd die behoren
tot de stadsversterking. Het projectgebied is grotendeels gelegen tussen twee 19de eeuwse
verdedigingsgrachten. In het noorden doorkruist het projectgebied de stadsgracht van het
Hollands bewind en mogelijk ook een stadversterking die teruggaat tot de 13de eeuw, in het
noordoosten wordt de oever tussen de twee stadsgrachten en de tweede stadsgracht uit de
19de eeuw doorsneden. Ter hoogte van de oeverversterking lijken op historische kaarten uit
de 18de en 19de eeuw drassige gronden en wellicht perceelsgracht aangeduid. In de loop van
de 20ste eeuw worden de huidige wegen en het wandelpad aangelegd, het projectgebied
maakt dan ook deels deel uit van het stadspark.
Het is mogelijk dat de geplande werken een vernietiging van de 19de eeuwse en oudere
Dendermondse vestingswerken inhouden. Om een evolutie van de vesten te onderzoeken,
wordt verder onderzoek noodzakelijk geacht. De huidige kennis omtrent dat deel van de
Dendermondse vestingswerken beperkt zich tot historische kennis dat nog niet
archeologisch getoetst is. Archeologisch onderzoek van het projectgebied kan tot
bijkomende inzichten leiden en betekent dus een duidelijke kenniswist die de kosten van een
verder onderzoek verantwoorden. Het is niet praktisch of logisch om enig vooronderzoek uit
te voeren ter hoogte van het projectgebied. Het is immers niet wenselijk het projectgebied (=
bestaande wegen) open te breken voor vooronderzoek, daarna te dichten en terug
aanleggen om daarna terug open te breken voor de geplande werken. Daarom wordt voor
het volledige projectgebied werfbegeleiding geadviseerd. Er wordt geopteerd voor een
opgraving in de vorm van een werfbegeleiding omdat beperkte registraties volstaan om het
aanwezige kennispotentieel te realiseren.
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5. BIJLAGEN
5.1. Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp

2016K334
Plannenlijst

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 1
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 2
Topografische kaart (detail)
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 3
Kadasterplan
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4
Bouwplan
Geplande werken
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4a
Infrastructuurplan
Ontworpen toestand
Ongekend
Digitaal
19/05/2017

Plannummer
Type
Onderwerp

Bijlage 4b
Typedwarsprofielen
Weg- en rioleringswerken
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Ongekend
Digitaal
19/05/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4c
Dwarsprofielen
Weg- en rioleringswerken
Ongekend
Digitaal
19/05/2017

Plannummer
Type
Onderwerp

Bijlage 4d
Geplande en bestaande werken
Plan met bestaande en nieuw aan te leggen
riolering
Ongekend
Digitaal
18/12/2017

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type
Onderwerp

Bijlage 4e
Bodemverstoringsplan
Bodemverstoring in noordelijke deel van het
projectgebied
Ongekend
Digitaal
12/02/2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4f
Bodemverstoringsplan
Bodemverstoring in zuidelijke deel van het
projectgebied
Ongekend
Digitaal
12/02/2018

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 5
Bodemgebruikskaart 2001
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp

Bijlage 6
Digitaal terreinmodel
Locatie onderzoeksgebied
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 7
Digitaal terreinmodel detail
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
26/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 8
Tertiair geologische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 9
Quartiair geologische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 10
Bodemkaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 11
Potentiële bodemerosiekaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 12
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Ferraris
Ongekend
Digitaal
27/10/2017
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 13
Historische kaart
Locatie
onderzoeksgebied
Buurtwegen
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 14
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Popp
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 15
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Vandermaelen
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 16
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied – 1892
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 17
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied – 1930
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 18
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied – 1960-1965
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer

Bijlage 19

–

Atlas

der
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Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied - 1971
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 20
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied - 1990
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 21
Orthofoto
Locatie onderzoeksgebied - 2015
Ongekend
Digitaal
27/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 22
CAI-kaart
Locatie onderzoeksgebied en CAIsites
Ongekend
Digitaal
30/10/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 23
Kaart van Dendermonde uit 1830
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
14/12/2017

Plannummer
Type

Bijlage 24
Kaart van Dendermonde van de hand van
Segers uit 1786
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
14/12/2017

Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type

Bijlage 25
Kaart van Dendermonde uit 1830 met aanwijzing
van het te innunderen terrein
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Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
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Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
14/12/2017

