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Beschrijving van het project
Administratieve gegevens
Projectcode
Wettelijk depot
Erkend archeoloog
Begin-en einddatum van het onderzoek
Locatiegegevens
Bounding box

2016I86
niet van toepassing
OE/ERK/Archeoloog/2016/00158 Liesbeth Troubleyn
28/07/2016-28/08/2016
Gemeente: Mechelen
Edgard Tinellaan 4-5-6, Jodenstraat 64
Punt 1 (W): x=157993,761; y=191462,272
Punt 2 (O): x=157787,343; y=191451,599

Kadastergegevens

Gemeente: Mechelen
Afdeling: 1
Sectie: B
Percelen: 0005_K, 0011_E, 0011_L, 0011_M, 0021_T

Oppervlakte plangebied:
Thesaurus

10 910 m2
stad, steentijd, late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste
tijd, bureauonderzoek

Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) (bron: GIS Stad Mechelen)
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Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het plangebied (blauw) (bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding van het plangebied (blauw), detail. (bron: GIS Stad Mechelen)
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Verstoorde zones:
Er zijn slechts weinig zones waarvan kan aangetoond worden dat zij het bodemarchief verstoord
hebben.
In eerste instantie kan er gekeken worden naar de kelder van de rijkswachtkazerne die langs de E.
Tinellaan gelegen is (perceel 0011_L). Het gebouw is 46m lang en 10m breed. Nazicht van de
opmetingsplannen uit 1979 leert dat dit grote gebouw over de volledige oppervlakte onderkelderd is.
De kelder is slechts 1.56m diep (zonder de dikte van de vloerplaat).

Figuur 4: Grondplannen van de rijkswachtkazerne uit 1979 (bron: opmetingsplan Regie der Gebouwen). Dit grondplan
wordt bijkomend in bijlage toegevoegd.
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Figuur 5: Doorsnede van de rijkswachtkazerne uit 1979 (bron: opmetingsplan Regie der Gebouwen)

Verder is er op het terrein nog een zendmast/zendstation van politie en veiligheidsdiensten aanwezig
(perceel 0011_M). De exacte omvang van de verstoring die de fundering van deze zendmast met zich
mee brengt is niet gekend. De plannen voor de nieuwe zendmast aan de Liersesteenweg (de
aanwezige zendmast wordt afgebroken in het kader van de ontwikkeling van de site) maken echter
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melding van een fundering van 7mx7.45 m breed en 2m diep. De nieuwe zendmast zal iets hoger zijn
dan de oude, we mogen dus aannemen dat de oude zendmast maximaal een verstoring van
7mx7.45m breed veroorzaakte, vermoedelijk tot op de moederbodem. In de praktijk werd
waarschijnlijk gegraven tot op de natuurlijke bodem om daar de betonplaat op te gieten .

Figuur 6: Plannen voor de nieuwe zendmast op de Liersesteenweg (bron: bouwplan)

Op perceel 0005_K bevindt zich het voormalige jeugdhuis ROJM. Dit is gevestigd in een burgershuis
en een voormalig militair gebouw. Van op de E.Tinellaan gezien lijken deze gebouwen onderkelderd
te zijn. Plaatsbezoek wees echter uit dat het gaat om een niveauverschil tussen de E. Tinellaan
(ophoging) en de rest van het terrein dat door deze ‘kelders’ opgevangen wordt. In feite liggen zij
gelijk met het loopniveau op de rest van het terrein. De ophogingslaag langs de E. Tinellaan werd
hiervoor weggegraven. Het hoogteverschil bedraagt naar schatting 1.5m.
Achter het militair gebouw aan de E. Tinellaan liggen nog een aantal bijgebouwen (loodsen). Deze
hebben een betonvloer van mogelijk 20 à 30cm dik en zijn niet onderkelderd. Het sportterrein dat
ernaast gelegen is, is niet meer dan laag asfalt…
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Figuur 7: Kadasterkaart met weergave van het plangebied en de mogelijke verstoringen (bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 8: Voormalig jeugdhuis ROJM langs de E. Tinellaan. (bron: foto Stedelijke dienst Archeologie Mechelen)
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Figuur 9: Het niveauverschil tussen de rooilijn van de E.Tinellaan en het gelijkvloers van jeugdhuis ROJM. (bron: foto
Stedelijke dienst Archeologie Mechelen)

Figuur 10: Bijgebouwen van het voormalig jeugdhuis ROJM, gezien in de richting van de Kattenbleekstraat. (bron: foto
Stedelijke dienst Archeologie Mechelen)
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Archeologische voorkennis
In het verleden werd al heel wat archeologisch onderzoek verricht op en rond het plangebied. Er is
dus al heel wat archeologische voorkennis beschikbaar. De Centrale Archeologische Inventaris (CAI)
geeft in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied acht locaties aan waar reeds archeologisch
erfgoed werd vastgesteld. Deze lijst is verderop terug te vinden in het assessmentrapport (onder
‘Archeologisch kader’). Daarnaast zijn er nog drie archeologische onderzoeken die niet in de CAI
opgelijst staan.
Hieronder worden kort de resultaten van de belangrijkste onderzoeken weergegeven. Deze
resultaten worden uitgebreider besproken met bronvermelding in het assessmentrapport (onder
‘archeologisch kader’).
Het Predikherenklooster en de predikherenklooster is een beschermd monument volgens MB van
1980.
Archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied:
Op ca. 100m ten westen van het plangebied werd in 2010 de site Arresthuis opgegraven door het
Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (vergunningsnummers 2010/057 en 2010/448 - CAI
Locatie 159156). Hier werden o.a. kuilen met 14de-eeuws pottenbakkersafval gevonden. Belangrijk
was ook de aanwezigheid van een bewaarde podzolbodem op de site.
Ten westen en ten zuiden van de site Arresthuis werden werken archeologisch begeleid (CAI Locaties
163769 en 162337). Hier werden o.a. resten aangetroffen van herbergen die afgebroken werden bij
de bouw van het Arresthuis (1830-1831) en een ophogingslaag die toegeschreven werd aan het
dominicanenklooster.
Op ca. 150m ten oosten van het plangebied bevindt zich de site Stompaertshoek
(vergunningsnummer 2012/334). Deze site werd in 2012 opgegraven door de stedelijke dienst
Archeologie van Mechelen. Hier werden o.a. prehistorische vondsten gedaan in een goed bewaarde
podzolbodem en werden er resten teruggevonden van middeleeuwse lakenramen en een
bleekweide met bijhorende installaties uit de nieuwe tijd.
Archeologisch onderzoek binnen het plangebied:
Binnen het plangebied werd in 2010 al booronderzoek uitgevoerd. Deze boringen evalueerden
weliswaar een groter terrein dan het huidige plangebied. In 2011 werd vervolgens een
vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van proefputten (vergunningsnummer 2011/091), ook om een
groter terrein dan het huidige plangebied te evalueren. Uiteindelijk werd in 2015-2016 reeds een
deel van het terrein opgegraven in het kader van een stedenbouwkundige vergunning
(vergunningsnummer 2015/295).
Het booronderzoek werd uitgevoerd door de stedelijke dienst Archeologie van Mechelen en leverde
weinig resultaten op aangezien slechts bij drie boringen de moederbodem bereikt werd. De conclusie
die destijds gemaakt werd op basis van de boorresultaten was dat het bodemarchief langs de E.
Tinellaan tot meer dan 2m diep reikt. Op de lager gelegen terreinen richting Jodenstraat zou dit
slechts 1,50m bedragen.
Het vooronderzoek met proefputten werd uitgevoerd door studiebureau Triharch. Slechts in één van
de drie proefputten werd de moederbodem bereikt door uitgraving. In twee proefputten werd de
moederbodem bereikt door middel van een boring. De proefputten legden resten bloot uit de
nieuwe tijd en de nieuwste tijd. Op basis van de proefputten konden uitspraken gedaan worden over
het aantal aan te leggen vlakken in geval van opgraving. De proefputten konden geen uitspraken
doen over de impact van werken op het archeologisch erfgoed aangezien er nog geen concrete
bodemingrepen gepland waren.
De opgraving tenslotte werd uitgevoerd door de stedelijke dienst Archeologie van Mechelen. Een
areaal van ca. 2000m2 werd reeds onderzocht, dit is iets minder dan de helft van het op te graven
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areaal waarvoor een opgravingsvergunning bekomen werd (ca. 4700m2). Hier werden sporen
gevonden van middeleeuwse percelering en middeleeuwse ambachten zoals het steensnijden
(mallen maken) en de lakennijverheid. Uit de nieuwe tijd werden resten gevonden van een
bleekweide met bijhorende installaties zoals waterbekkens. Verder werd een grote (vis-) vijver
aangetroffen die vermoedelijk ook uit deze periode dateert. Verschillende gemetselde bakstenen of
houten kanalen zorgden voor watertoevoer naar deze installaties. Op de site werd ook een beperkt
areaal bewaarde podzolbodem aangetroffen en een zeer beperkt aantal steentijd artefacten.

Onderzoeksopdracht
Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied
Het bureauonderzoek probeert een antwoord te formuleren op volgende onderzoeksvragen:
- Wat is de landschapshistoriek van het projectgebied?
- Welke gebruiksevolutie kende het terrein?
- Welke archeologische sites zijn gekend in of nabij het projectgebied?
- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van het
terrein?
Randvoorwaarden
Niet van toepassing
Lokalisatie en beschrijving van de bodemingrepen.
De stad Mechelen investeert volop in het noorden van de binnenstad. Zo wordt er een volledig nieuw
stadsdeel gepland aan de E. Tinellaan (Tinelsite). Vandaag is de Tinelsite al volop in beweging.
Kazerne Dossin is intussen een gevestigde waarde en de werken aan het dominicanenklooster (de
nieuwe bibliotheek) zijn in volle gang.
In totaal komen er een 70-tal woningen op de Tinelsite. Ze vinden hun plek in de historische
kazernegebouwen langs de E. Tinellaan én in vier nieuwe gebouwen. De vier nieuwe gebouwen
worden vernoemd naar bekende detectives: Holmes, Maigret, Baskerville en Poirot. Het
binnengebied wordt een groenzone, de monumentale bomen die er momenteel aanwezig zijn,
blijven behouden.
Langs de E. Tinellaan wordt een grote ondergrondse parkeergarage gepland. Bovenop deze parking
komen twee nieuwe gebouwen (Poirot en Maigret). Van de historische rijkwachtkazerne, die ook
binnen de zone van de parkeergarage valt, wordt enkel de gevel behouden. Een nieuw volume
wordt er achter gebouwd.
Gebouwen Baskerville en Holmes zijn twee nieuwbouwprojecten die buiten de zone van
parkeergarage vallen.
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Figuur 11: Kadasterkaart met weergave van de inplanting van de gebouwen. (bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 12: Inplanting van de gebouwen (bron: bouwplan). Bouwplannen worden bijkomend in bijlage toegevoegd
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De ontwikkeling loopt in verschillende fases. In fase 1 wordt de parkeergarage gebouwd, hiervoor
werd reeds een stedenbouwkundige vergunning bekomen en in het kader hiervan werd een
opgravingsvergunning bekomen (vergunningsnummer 2015/295). In fase 2 worden de gebouwen
Holmes en Baskerville ontwikkeld.
Fase 1: de parkeergarage. De geplande parkeergarage heeft een oppervlakte van ca. 4700m2 en zal
uit twee verdiepingen bestaan. Hierbij wordt de ondergrond tot meer dan 5m onder maaiveld
verstoord (5.28m diep).

Figuur 13: Doorsnede van de parkeergarage (bron: bouwplan). Bouwplannen worden bijkomend in bijlage toegevoegd.

Fase 2: gebouw Baskerville. Het gebouw wordt niet onderkelderd. De inplanting van het gebouw,
met een oppervlakte van ca. 675m2, is reeds concreet. De exacte bouwwijze van het gebouw is
echter nog niet gekend. Naar de huidige verwachting zal het gebouw gefundeerd worden op palen,
dus met een diepe funderingsaanzet (mededeling per mail door D. Vanermen, stabiliteitsingenieur
Willemen Real Estate NV).
Fase 2: gebouw Holmes. Het gebouw wordt niet onderkelderd. De inplanting van het gebouw, met
een oppervlakte van ca. 735m2 is reeds concreet. De exacte bouwwijze van het gebouw is echter nog
niet gekend. Naar de huidige verwachting zal het gebouw gefundeerd worden op stroken, met een
funderingsaanzet op 4.40m+TAW (mededeling per mail door D. Vanermen, stabiliteitsingenieur
Willemen Real Estate NV).

Werkwijze en strategie van het vooronderzoek.
Het vooronderzoek werd uitgevoerd op basis van bestaande bronnen, het gaat dus om een
bureauonderzoek. De bestaande informatie omtrent landschap, archeologie en historische evolutie
van het bouwblok werd samengebracht met de bestaande informatie betreffende de mogelijk reeds
aanwezige verstoringen van het archeologisch erfgoed.
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Voor het historisch luik van het bureauonderzoek werd gebruik gemaakt van tekstuele en
cartografische bronnen en in een beperkte mate ook van historische literatuur. Een deel van de data
werd reeds verzameld bij een eerder bureauonderzoek naar de site Arresthuis1 . Sindsdien is de
datacollectie aanzienlijk uitgebreid met onuitgegeven tekstuele bronnen. Historische bronnen
bekend uit inventarissen en regesten die in dit bureauonderzoek vermeld worden, werden zoveel
mogelijk gecontroleerd naar het origineel en geciteerd in hun originele vorm. Er werd één keer een
beroep gedaan op de expertise van klassiek filoloog Jan Meutermans om een oorkonde in het Latijn
te transcriberen en te vertalen.
Het zwaartepunt in het bureauonderzoek ligt bij de tekstuele bronnen omdat ze tot 750 jaar
teruggaan in de tijd, terwijl de cartografische bronnen tot ongeveer 450 jaar teruggaan.
Reconstructies van oudere toestanden werden zoveel mogelijk gevisualiseerd op de oudste
beschikbare kaart, namelijk de kaart van Jacob van Deventer.
Als ruimste ruimtelijk kader werd het historisch bouwblok genomen waarbinnen het plangebied
gelegen was. De ontwikkeling ervan wordt toegelicht met behulp van primaire bronnen. Vervolgens
wordt de interne geleding van het bouwblok besproken. De reconstructie van dit ruimtelijk kader
was een voorwaarde om de historische detailinformatie ruimtelijk te kunnen situeren. Tenslotte
worden een aantal sociaal-economische thema’s afzonderlijk besproken. De thematische stukken
over de wolnijverheid en de linnennijverheid bouwen verder op eerder onderzoek naar de site
Stompaertshoek2. De bespreking van het predikherenklooster steunt vooral op historische literatuur.
Het cartografisch materiaal wordt gebruikt zoals de historische bronnen: indien een cartografische
bron informatie bevat over een thema dat besproken wordt, wordt ze weergegeven, met aanduiding
van het detail waar het om gaat. Dat impliceert dat sommige kaarten herhaaldelijk opnieuw getoond
worden.
De oudste betrouwbare kaart op perceelsniveau van de Mechelse binnenstad is de kaart van het
Primitief Kadaster van ca. 1824. Deze kaart wordt steeds gebruikt in haar gegeorefereerde en
gedigitaliseerde vorm. De afwijking van het plangebied ten opzichte van deze kaart is te wijten aan
de foutenmarge bij het georefereren van het hedendaags kadaster. Er werd ook ouder
kaartmateriaal gegeorefereerd, maar de foutenmarge bleek vaak zo groot dat in de meeste gevallen
werd afgezien van het gebruik van de gegeorefereerde versie. De kaart van Popp benadert de
precisie van de kaart van het Primitief Kadaster, maar bij het exporteren van de gegeorefereerde
versie trad zo’n groot verlies aan kwaliteit op dat in de meeste gevallen toch gebruik werd gemaakt
van de niet-gegeorefereerde versie.
Voor het archeologische luik werd gebruik gemaakt van de Centrale Archeologische Inventaris,
gepubliceerde opgravingsrapporten, een intern VIOE-rapport, een intern rapport Onroerend Erfgoed
en een interne nota van de Stedelijke dienst Archeologie van Mechelen. Verder werden de eerste
resultaten van het terreinwerk van de site Tinellaan mee opgenomen, wat mogelijk was doordat de
veldwerkleider van deze site een van de auteurs van deze archeologienota was. Deze resultaten zijn
nog niet definitief.
Voor wat het landschap betreft, werd gebruik gemaakt van Geoweb (GIS-systeem Stad Mechelen),
van www.geopunt.be, van een gepubliceerd artikel en van een gepubliceerd opgravingsrapport.
De dienst Projecten en Planning van de stad Mechelen bezorgde de bouwplannen en het Standaard
Technisch Verslag. Zij gaven ook inzage in het oude opmetingsplan van de rijkswachtkazerne en het
1
2

Vanholme 2011: 9-28
Kinnaer en Troubleyn 2014: 29-94
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bouwplan voor de nieuwe zendmast. Voor wat betreft de impact van de nieuwe ingrepen, werd de
stabiliteitsingenieur van de firma Willemen Real Estate NV gecontacteerd, die een beschrijving van
de ingrepen gaf per mail.
In het assessmentrapport worden landschap, historisch kader en archeologische voorkennis apart
besproken. Daarna worden deze gegevens met elkaar gecombineerd in ‘Datering en interpretatie van
het onderzochte gebied’. Deze resultaten worden vervolgens in een breder perspectief geplaatst in
‘synthese van de verhouding van het onderzochte gebied ten aanzien van zijn landschappelijke en
culturele kader’. Vervolgens word het potentieel op kennisvermeerdering ingeschat en gewaardeerd
en wordt een kader voorzien waarbinnen dit potentieel gerealiseerd kan worden.
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Assessmentrapport
Landschappelijke ligging
Het plangebied ligt in de binnenstad van Mechelen.

Figuur 14: Orthofoto van 2014 met aanduiding van het plangebied (rood). (bron: GIS stad Mechelen)

Figuur 15: Kaart met weergave van het bodemgebruik en aanduiding van het plangebied (blauw). Op de
bodemgebruikskaart is het plangebied gekarteerd als ‘andere bebouwing’. (bron: www.geopunt.be)

17

Het plangebied ligt op een hoogte tussen 7.66m+TAW en 5.74m+TAW . Er is weinig uitgesproken
reliëf aanwezig, er is een licht hoogteverschil aanwezig, waarbij het terrein afhelt van noordoost naar
zuidwest. Dit is het best zichtbaar op figuur 21.

Figuur 16: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m met aanduiding van het plangebied in het blauw
(bron: www.geopunt.be)

Figuur 17: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m met aanduiding van het plangebied in het blauw,
detail (bron: www.geopunt.be).
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Figuur 18: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m met aanduiding van het plangebied in het blauw
en een weergave van het hoogteverloop van noordwest naar zuidoost. (bron: www.geopunt.be)

Figuur 19: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, digitaal terreinmodel 1m met aanduiding van het plangebied in het blauw
en weergave van het hoogteverloop van noordoost naar zuidwest (bron: www.geopunt.be)

Het plangebied is gelegen aan de rand van dekzandrug , die zich uitstrekt van ‘Pennepoel’ in het
noorden tot ‘Nekkerspoel’ in het zuiden3 . De stad ligt enerzijds op een opvallende dekzandkop, gevat
tussen de valleien van Dijle en Zenne en anderzijds op een lager dekzandgebied tussen Dijle en
Vrouwvliet4.

3
4

Troubleyn, Meylemans en Dils 2013:56
Troubleyn, Meylemans en Dils 2013: 59
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Fig. 20: Situering van de dekzandrug op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (bron: Troubleyn, Meylemans en Dils 2013:
55).

De natuurlijke afwatering is in dit stedelijke gebied niet meer te achterhalen, maar ten zuiden van
het plangebied loopt de Lange Heergracht, welke niet meer terug te vinden is op de Vlaamse
Hydrografische Atlas. Ten noorden en ten oosten loopt het afleidingskanaal van de Dijle. Beide
behoren tot het Dijlebekken5.

Figuur 21: Kadasterkaart met weergave van het plangebied en de waterlopen zoals die op het primitief kadasterplan van
1824 opgetekend staan en hoogtelijnen gereconstrueerd op basis van hoogtemetingen van riooldeksels voor wat de
binnenstad betreft. (bron: GIS stad Mechelen)

5

Fockedey en Smeets 2013: 3
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Het projectgebied is gekarteerd als bebouwde zone (OB) op de bodemkaart. Archeologisch
onderzoek in en nabij het plangebied wees echter uit dat er langsheen de E. Tinellaan sprake is van
podzolbodems onder een antropogene ophoging. Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk
‘Archeologisch kader’.

Figuur 22: Het plangebied (blauwe lijn) op de bodemkaart. OB staat voor bebouwde zone (bron: www.geopunt.be).

Historisch kader
Het plangebied bevindt zich binnen de historische stadskern van Mechelen, die begrensd wordt door
de R12-autoweg. De R12-autoweg volgt het tracé van de tweede stadsomwalling, die gerealiseerd
werd in de periode 1264-12686. Op basis van deze locatie is een hoge densiteit van bebouwing in het
verleden zeer waarschijnlijk. Er zijn heel wat cartografische en historische bronnen die inlichtingen
verstrekken over de bewoningsgeschiedenis van het gebied vanaf de vroege 13de eeuw. Om het
potentieel van het bronnenmateriaal te kunnen gebruiken worden hieronder de belangrijkste
topografische kenmerken besproken. In eerste instantie worden de contouren van het bouwblok
belicht waarin het plangebied gelegen is. Vervolgens wordt de interne organisatie van het bouwblok
belicht.
Het plangebied situeert zich in het uiterste noorden van de stadskern, in een historisch bouwblok dat
tegen de stadswal gelegen was. De huidige straten die dit historisch bouwblok begrenzen zijn Edgard
Tinellaan, Frederik de Merodestraat, Jodenstraat en Goswin de Stassartstraat. De Goswin de
Stassartstraat en de Frederik de Merodestraat zijn twee oude uitvalswegen die vanuit het centrum
via een stadspoort leiden naar locaties in de verdere regio. De Jodenstraat vormt een verbindingsweg
tussen deze twee uitvalswegen. De Edgard Tinellaan is na de sloop van de middeleeuwse omwalling
aangelegd op het tracé van de omwalling.
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Figuur 23: Orthofoto met aanduiding van het plangebied (Bron: Google Earth)

Figuur 24: Aanduiding van de straten rond het bouwblok (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer,
1550-1565)

Edgard Tinellaan
De Edgard Tinellaan staat sinds 19127 bekend onder deze naam. Voordien stond de straat bekend als
Kathelijnevest. Op de Popp-kaart van 1864 wordt ze vermeld als ‘Boulevard S.te Catherine’. De straat
ontstond na de afbraak van de Kerkhofpoort en Koepoort in 18068. Aanvankelijk werden op de
aarden restwallen promenades aangelegd. De ondergrondse funderingen van de stadspoorten
bleven daarbij intact want nog in 18759 werden muren van de Kerkhofpoort aangetroffen bij
grondwerken. Aangezien er nauwelijks huizen stonden tegen de stadswal aan wordt de vest slechts
zelden vermeld in historische bronnen zoals schepenbrieven.
In 176110 wordt de vest kerckhofveste genoemd. Een schepenakte van 132011 maakt onderscheid
tussen de stadsgracht (fossatum ville machlinensis), de vestberg of wal (montem fossati) en de
stadsmuur (murus ville).
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Frederik de Merodestraat
De Frederik de Merodestraat werd tijdens het Ancien Régime Koestraat genoemd. Ze wordt in 126412
voor het eerst vermeld (in vico boum). De Koestraat leidde naar de Koepoort die voor het eerst
vermeld werd in 129113 (in de coestrate buter der porten). Het verlengde van de straat buiten de
poort werd aanvankelijk eveneens Koestraat genoemd, de eerste keer in 127714 (extra villam ...
vaccarum vicus). Vanaf 133015 wordt de straat echter de ‘Nieuwe Steenweg’ genoemd. In de
middeleeuwen werd Duffel als de bestemming van deze weg gezien, zo bijvoorbeeld in 128316 (viam
communem que se tendit versus Duffle). De huidige benaming is ‘Liersesteenweg’.
Goswin de Stassartstraat
De Goswin de Stassartstraat werd tijdens het Ancien Régime Kerkhofstraat genoemd. Ze wordt in
127117 voor het eerst vermeld (in loco qui dicitur kercofstrate). De Kerkhofstraat leidde naar de
Kerkhofpoort die in 130318 voor het eerst wordt vermeld. De benaming Kerkhofstraat werd buiten de
muren niet verdergezet, vermoedelijk omdat de naam van de straat verwees naar het kerkhof bij de
Sint-Romboutskerk dat in 120519 voor het eerst vermeld wordt (cimiterio Sancti Rumoldi
Machliniensis). Buiten de Kerkhofpoort had de reiziger de keuze tussen de huidige ‘Oude
Antwerpsebaan’ en de ‘Oude Liersebaan’. De eerste route werd meestal de ‘weg naar Walem’
genoemd, zo bijvoorbeeld in 129520. De tweede route is vermoedelijk de oorspronkelijke route naar
Duffel. Ze convergeert verderop met de ‘Nieuwe Steenweg’. De Goswin de Stassartstraat behoort
waarschijnlijk tot een oudere fase van het wegennet dan de Frederik de Merodestraat.

Figuur 25: Aanduiding van de uitvalswegen (Bron: Nationaal Geografisch Instituut, Depôt de la Guerre, 1873)
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De Jodenstraat
De Jodenstraat draagt nog steeds haar oorspronkelijke benaming, die voor het eerst vermeld werd in
128721 (Iodenstrate). De straatnaam wijst erop dat er in deze straat oorspronkelijk joden woonden.
Over de aanwezigheid van joden te Mechelen tijdens de middeleeuwen bestaat geen twijfel. De
vroegste aanwijzing voor hun aanwezigheid te Mechelen dateert van 127322. In dat jaar voltooide
Hagins li juis een Hebreeuwse vertaling van een astrologisch werk in opdracht van de Mechelse
filosoof Hendrik Bate. In het ‘Deutzer Memorbuch’ dat werd opgesteld om de slachtoffers te
herdenken van de jodenvervolging van 1348, wordt Mechelen vermeld als één van de drie joodse
gemeenschappen (kehilla) in Brabant, naast Brussel en Leuven23. Dit impliceert dat er niet alleen
joden woonden te Mechelen, maar dat er een aantal centrale functies aanwezig waren. Concrete
aanwijzingen voor het bestaan van een synagoge, een begraafplaats, een badhuis of een
gemeenschapshuis te Mechelen ontbreken echter. Tussen 159824 en 174825 is er in de Jodenstraat
sprake van een ‘Jodenhuis’, maar gezien de late dateringen lijkt het weinig waarschijnlijk dat het om
een joods gemeenschapshuis gaat. Geen enkele van de 299 gekende eigenaars of bewoners van de
Jodenstraat in de middeleeuwen kan geïdentificeerd worden als een jood. In ieder geval woonden er
elders in de stad ook joden, want in 1288 wordt ysaac dicti hackinj judei vermeld als eigenaar van
een huis in de Befferstraat26. Het is ook zeker dat na de jodenvervolging van 1348 nog joden
woonden te Mechelen, want de stadsrekeningen van 1384-1385, 1396-1397 en 1405-1406 maken
meldingen van bekeringen27. Aangezien de Jodenstraat de verbindingsweg vormde tussen de
Kerkhofstraat en de Koestraat moet de straat jonger zijn dan deze twee uitvalswegen.
Het bouwblok waarbinnen de verkaveling zich situeert, werd doorsneden door een aantal
doodlopende straatjes. Twee daarvan zijn verdwenen, namelijk de Potterstraat en de Volcardstraat.
De Kattenstraat bestaat nog steeds onder de naam Kattenbleekstraat. De locatie van de
Spoormakersstraat is onzeker. De Van Busleydenstraat is een nieuwe straat die werd aangelegd in
1923 en aanvankelijk Populierstraat werd genoemd, maar vanaf 1926 bekend staat onder haar
huidige naam28.
De Potterstraat
De Potterstraat was een zijstraatje van de Kerkhofstraat, dat gelegen was in het verlengde van de
Nokerstraat. Er zijn slechts twee vermeldingen bekend, waarvan de eerste dateert van 135229
(potterstrate prope kerchofstrate) en de tweede van 137930 (prope kerchofporte in de potterstrate ...
fossatum ville). De naam van de straat is vermoedelijk ontleend aan Matheus de Potter, die in 132231
woonde in de Kerkhofstraat, tegenover de Nokerstraat (matheus de pottere ... van enen herve daer hi
nu woent dat leegt ieghen de nokerboemstrate). De naam Potterstraat verdween, maar de straat
bleef bestaan. Vanaf 140432 werd ze de Hofstadstraat genoemd (inde kerchofstrate ... viam ... dictam
hofstat tendentem usque ad fossatum ville). De nieuwe naam verwees naar een terrein dat de
Hofstad werd genoemd, dat in 139433 wordt gesitueerd bij de Kerkhofpoort (prope kerchofporte
supra hofstad) en in een cijnsboek van de tweede helft van de 15de eeuw34 tegenover de Nokerstraat
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(plaetsken geheid de hofstad gelegen bider kerhofporten iegen de noekerstrate over). De
Potterstraat/Hofstadstraat is aangeduid op de kaarten van Jacob van Deventer (1550-1565), Braun
en Hogenberg (1574), Jan van Hanswijck (1576), Joan Blaeu (1649) en Isaac Basire (1745). Deze
laatste kaart moet gebaseerd zijn op een ouder voorbeeld, want het Wijkboek van 1646, dat alle
eigendommen in de stad opsomt, maakt geen melding meer van het straatje. Ook de kaart van Blaeu
geeft niet de de eigentijdse toestand weer, want volgens een schepenakte van 160635 was het
straatje afgesloten (een cleyn straetken de hoffstadt genaempt leydende naer de vestbergen nu
beslote wesende). Als zijstraatje van de Kerkhofstraat lijkt de Potterstraat op het eerste zicht jonger
zijn dan de Kerkhofstraat. De Potterstraat ligt echter in het verlengde van de Schrijnstraat (voor het
eerst vermeld als Rotselaarstraat in 129336) en de Nokerstraat (voor het eerst vermeld in 127237). Op
de kaart van Jacob van Deventer is extra muros een straat getekend die in het verlengde ligt van de
Potterstraat. Deze straat is nu verdwenen, maar de straat die het tracé nog verder zet is de huidige
Caputsteenstraat. De Potterstraat lijkt dus een onderdeel te zijn van een zeer lange straat die
doorsneden is door de stadsomwalling en dus ouder is dan de aanleg van de tweede stadsomwalling
(1264-1268).

Figuur 26: Blauw: heden verdwenen straten, rood: reconstructie (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van
Deventer, 1550-1565)

Figuur 27: Blauw: heden verdwenen straten, rood: reconstructie (Bron: Google Earth)
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De Volcardstraat
De Volcardstraat wordt voor het eerst vermeld in 131138( ser volcardstreteken). Het was een zijstraat
van de Jodenstraat, want een akte van 134939 vermeldt een huis op de hoek van de Jodenstraat met
de Volcardstraat (supra chonum ser volkaerdstrate inde jodenstrate). De Volcardstraat ontleende zijn
naam aan Arnold Volcard die voor 132840 bezittingen had in deze omgeving. Een cijnsboek van 153041
situeert een erf in de Volcardstraat dat grenst aan de stadsvest (eenen inslach gelegen ... int
Volckenstraetken, ... die stadtveste aen dander zyde). Vanaf 154442 wordt het straatje ook wel
Gielemans straetken genoemd. De nieuwe naam werd ontleend aan Aert Ghilsman die in 151143 een
eigendom had in de Volcardstraat (aert ghilsmans hof van den voirs. lesten huyse in de volkartstrate).
In het Wijkboek van 164644 wordt het straatje Schilsmanstraetken genoemd. Het straatje wordt
daarbij gesitueerd in de Jodenstraat, aan de kant van de vestbergen. Van aan de hoek van de
Jodenstraat met de Kerkhofstraat tot aan de hoek van de Jodenstraat met het Schilsmansstraatje
somt het Wijkboek vier huizen op.
Op basis van deze situering kunnen we het straatje situeren op de kaarten van Jacob van Deventer
(1550-1565), Braun en Hogenberg (1574), Jan van Hanswijck (1576), Joan Blaeu (1649) en Isaac Basire
(1745). Deze laatste kaart is waarschijnlijk gebaseerd op een ouder voorbeeld, want er is geen spoor
te bekennen van het predikherenklooster. In 165745 kregen de dominicanen van het stadsbestuur om
het Gillemansstraatje te mogen overbouwen. Op die manier konden ze hun eigendommen aan beide
zijden van het straatje verbinden. Na die datum zijn er geen vermeldingen meer bekend van het
straatje. Het werd dus vermoedelijk geïntegreerd in het dominicanenklooster. De Volcardstraat is
jonger dan de Jodenstraat, aangezien het een zijstraat is van de Jodenstraat.
De Kattenbleekstraat
De Kattenstraat wordt voor het eerst vermeld in 130746 (cattenstrate). De Kattenstraat was al heel
vroeg dicht bebouwd, want een document van 1316 situeert er 11 kamers tussen het erf van Arnold
Volcaerd en Jan van den Bossche47. Een document van 131448 gebruikt een spelling zonder tussen -n,
die minder vaak voorkomt (cattestrate). Het was een zijstraat van de Jodenstraat, want een akte van
137649 vermeldt een huis op de hoek van de Jodenstraat met de Kattenstraat. In een akte van 139250
wordt een erf vermeld dat gelegen was op het einde van de Kattenstraat en dat zich achteraan
uitstrekte tot de stadsvest (in fine platee dicte Cattenstrate tendentem usque ad fossatum ville
Machliniensis). In het Wijkboek van 164651 wordt de straat Catteraemstraetken genoemd. Het
straatje wordt daarbij gesitueerd in de Jodenstraat, aan de kant van de vestbergen. Van aan de hoek
van de Jodenstraat met het Schilsmansstraatje tot aan de hoek van de Jodenstraat met het
Katteraamstraatje somt het Wijkboek negen huizen op. De naamsverandering naar Kattenraamstraat
is te wijten aan het erf genaamd Kattenraam, dat vanaf 158752 in de bronnen opduikt. Het woord
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‘raam’ verwijst hier naar lakenramen. Vanaf 185153 staat het straatje bekend als de Kattenblijkstraat.
Het straatje bestaat nog steeds onder de naam Kattenbleekstraat, dus er is geen probleem wat de
locatie betreft. Aangezien het straatje nog bestaat is het te herkennen op alle bekende historische
stadsplannen. Op de kaarten van Ferraris (1771-1778), Hunin (1800), het Primitief Kadaster (1824)
en Popp (1864) is te zien dat het begin van het straatje loodrecht op de Jodenstraat staat en dat het
na kort afstand knikt naar links. Dit komt overeen met de actuele situatie. Op het ouder
kaartmateriaal is de Kattenstraat als een rechte lijn getekend. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te
maken met de geringere graad van nauwkeurigheid van het oudere kaartenmateriaal. Het is veel
minder waarschijnlijk dat dit te maken heeft met een verandering van het tracé in de loop van de tijd
zoals voorgesteld in het bureauonderzoek van Triharch54. De betekenis van de naam Kattenstraat is
onzeker. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek somt vier mogelijke betekenissen op van het
eerste lid: 1 het dier; 2 belegeringswerktuig; 3 het voegt een denigrerende betekenis toe aan het
tweede lid en 4 kade. Het Vroegmiddelnederlands Woordenboek acht de tweede betekenis de meest
waarschijnlijke voor straatnamen zonder tussen –n, maar sluit ook de derde en vierde betekenis niet
uit. Voor de straatnamen met tussen –n is de eerste betekenis de meest voor de hand liggende, maar
is ook de tweede en derde betekenis niet uitgesloten55. Afgaande op de meest voorkomende spelling
zou de Kattenstraat te Mechelen waarschijnlijk verwijzen naar het huisdier. Er is echter een akte van
132056 waarbij de stad een stuk grond verkoopt in de Kattenstraat, dat grenst aan de stadsomwalling.
In de akte wordt als bijzondere voorwaarde vermeld ‘dat de stad, als ze het erf zou nodig hebben of
in tijd van oorlog, gebruik kan maken van het erf, zolang dit nodig is om de stad te verdedigen of om
een andere reden’. Dit maakt de hypothese van Steurs en Uytterhoeven57 aannemelijk dat de
Mechelse Kattenstraat verwijst naar een tuig waarmee stenen over de stadswal konden geslingerd
worden.
De Spoormakersstraat
Tenslotte is er ook nog sprake van een Spoormakersstraat, die in 1328 voor de eerste maal vermeld
wordt (spoermakerstrateken). Vanaf 137058 wordt de naam verkort tot Spoorstraat (sporstraet). Het
was een zijstraat van de Jodenstraat, want in 138059 is er sprake van een erf in de Jodenstraat, op de
hoek met de Spoorstraat (in vico dicto jodenstrate super chonum platee dicte sporestrate). De
Spoorstraat moet parallel hebben gelopen met de Kattenstraat, want in 140860 wordt een erf
vermeld in de Kattenstraat, dat achteraan met een tuin uitkomt in de Spoorstraat (inde cattestrate
tendentem retro[r]sum inde spoirstrate). De naam Spoormakersstraat verwijst naar Jan de
Spoormaker die in een cijnsboek van 1323-132961 vermeld wordt als voormalig eigenaar in de
Spoormakersstraat (Int spore mekers straetken ... alle derfleecheit die houdende was jan
tsporemekere). Hetzelfde cijnsboek meldt dat het eigendom van Jan de Sporenmaker nadien gesplitst
werd. De nieuwe eigenaars waren Ingelbert van Tienen en Arnold Volcard (dat nu houdende es
ingbrecht van tienen ende her aert volcaert). Om die reden moet het Spoormakersstraatje gezocht
worden in de buurt van de Volcardstraat, mogelijk is het zelfs identiek daaraan. Het straatje werd de
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laatste keer vermeld in 145162. De Spoormakersstraat is jonger dan de Jodenstraat, aangezien het
een zijstraat is van de Jodenstraat.

Van Busleydenstraat
1923

Volcardstraat
1311
(verdwenen)

Spoormakersstraat
1328
(verdwenen)

Kattenstraat
1307
(nu Kattenbleekstraat)

Jodenstraat
1287

Stadsvesten
1264-1268
(nu Edgard Tinellaan)

Potterstraat/Hofstadstraat Stompaertshoek
1306
1352/1404
(verdwenen)

Koestraat
1264
(nu Frederik de Merodestraat)
extra muros: Koestraat 1277, Nieuwe Steenweg 1330
(nu Liersesteenweg)
Kerkhofstraat
(nu Goswin de Stassartstraat)
1271

Figuur 28: Matrix van de straten in het bouwblok, met datum van de eerste vermelding en de moderne namen

Militaire Infrastructuur
De naam Kattenstraat verwijst mogelijk naar een militair apparaat dat gebruikt werd bij de
verdediging van de stad. Kattenstraten komen in veel Vlaamse steden voor, maar de betekenis is
vaak omstreden. In Diest was er eveneens een Kattestraat bij de stadswal gelegen. De toponymist
Claes meent dat het element ‘catte’ wijst op de aanwezigheid van ‘een met aarde en rijswerk
opgeworpen verhoging aan de binnenkant van de wal’. In Mechelen is de militaire betekenis van de
Kattenstraat zeker, omdat de stad Mechelen in 1320 een terrein verkocht bij de Kattenstraat op de
uitdrukkelijke voorwaarde dat de stad het terrein in tijden van oorlog zou mogen gebruiken. Hoe het
terrein precies gebruikt werd en welke sporen dit zou kunnen nagelaten hebben is echter
onduidelijk.
Joodse cultuur
Op basis van de straatnaam mag verwacht worden dat er in de middeleeuwen in de Jodenstraat
joden woonden. Aangezien Mechelen rond 1348 een volwaardige joodse gemeenschap bezat, mogen
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er te Mechelen ook joodse gemeenschapsvoorzieningen zoals een synagoge, badhuis of
gemeenschapshuis verwacht worden. De Jodenstraat is daarvoor de meest waarschijnlijke locatie.
De ‘mansio’ van Arnold Volcaerd
Arnold Volcaerd wordt in de Mechelse bronnen vermeld vanaf 130963. In 132864 was hij overleden.
Arnold Volcaerd wordt herhaaldelijk ‘heer’ genoemd, bijvoorbeeld in 132065 (domini arnoldi
volcaerd). Deze titel wijst op een hoge sociale status. De Volcaerdstraat wordt aanvankelijk ser
volcaerds straetken, genoemd, bijvoorbeeld in 131666, wat letterlijk ‘straatje van heer Volcaerd’
betekent. Dit wijst erop dat Arnold Volcaerd de belangrijkste eigenaar was in dit straatje. In een akte
van 137967 is er sprake van de woning genaamd Volcaerdszaal gelegen in de Volcaerdstraat
(mansionem dictam volkaertssale, sitam inde volkaertstrate). Het gaat hierbij ongetwijfeld om de
woning die aan Arnold Volcaerd had toebehoord. De term ‘mansio’ is in de Mechelse bronnen
gebruikelijk om de woningen van aanzienlijke families mee aan te duiden, bijvoorbeeld de woonst
van de Mechelse schepenfamilie van Oudegem in 134768 (mansionem de oudengheem). De
aanduiding ‘zaal’ is nog uitzonderlijker. In het Middelnederlands werd de term ‘zaal’ gebruikt om het
belangrijkste woonvertrek van een kasteel mee aan te duiden of om, meer in het algemeen, een
herenwoning aan te duiden69.
Als vergelijkingsmateriaal is in Mechelen enkel de vanaf 137070 vermelde ‘Zaal van Breda’ bekend,
een convent op het voormalige Groot Begijnhof extra muros. De naam verwijst naar Sophia Berthout,
die als weduwe van Hendrik van Breda het begijnhof begunstigde. Mogelijk gaat het om haar
omwaterde ‘mansio’ die ze in 127671 schonk. De vermelding van een ‘refectorium’ in de Zaal van
Breda in 141072, doet vermoeden dat het convent over een grote ruimte beschikte. Een mogelijke
verklaring is dan dat het voormalige grote woonvertrek van Sophia Berthout een nieuwe functie
kreeg als refter. De Volkaerdszaal was in ieder geval een woning met een hoge status, waarschijnlijk
met een zeer groot woonvertrek. Als Arnold Volcaerd een woning bezat met een dergelijke hoge
status, was hij mogelijk een verwant van Wouter Volcaerd, een hoge ambtenaar van de hertog van
Brabant in de jaren 1261-129573.
Behalve dit huis bezat Arnold nog andere eigendommen in de buurt. In 132074 wordt hij vermeld als
eigenaar van een boomgaard (pomerium). In 132875 was Hendrik van Tricht de eigenaar van de
boomgaard die aan Arnold Volcaerd had toebehoord. De boomgaard wordt dan gesitueerd
tegenover het Spoormakersstraatje, wat slechts een zeer vage situering in de omgeving van de
Kattenstraat toelaat. Hendrik van Tricht was tevens de verkoper van de Volcaerdszaal in 1379. Hij
verkocht op hetzelfde moment ook drie kamers in de Volcaerdstraat gelegen naast de Volcaerdszaal,
die vermoedelijk ook aan Arnold hadden toebehoord. Arnold wordt in 131676 ook genoemd als
eigenaar van een erf in de Kattenstraat. In 132077 wordt vermeld dat zijn eigendom grensde aan een
erf dat tegen de stadsvest gelegen was (ulterius ita longe sicut murus ville ibidem se extendit videlicet
usque ad hereditatem domini arnoldi volcaerd). In 132278 wordt een erf vermeld van Arnold Volcaerd
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dat gelegen was achter het erf van Jan van den Zijpe (here art volkart ... van enen herve hachter ians
van den zipe). Volgens dezelfde bron was het erf van Jan van den Zijpe gelegen in de Kerkhofstraat,
tegenover de Nokerstraat (In de kerchofstrate ... ian van den sipe ... van enen herve dat leegt ieghen
de nokerboemstrate) . Op basis van deze gegevens lijkt Arnold een uitgebreid geheel van goederen te
hebben bezeten tussen de Volcaerdstraat en de Kattenstraat, diep in het bouwblok tegen de
stadsvest aan. De nieuwe eigenaar van de Volcaerdszaal in 137979 was Peter van der Vueren en zijn
echtgenote Elisabeth. Over de verdere evolutie van de woning zijn op dit moment geen gegevens
beschikbaar.

Figuur 29: Reconstructie van het bezit van Arnold Volcaerd (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer,
1550-1565)

Wolnijverheid
De eerste indicatie voor de aanwezigheid van wolnijverheid binnen de verkaveling dateert uit 132080.
De stad Mechelen geeft daarbij aan Gillis van Adegem een terrein én de toestemming om er
lakenramen op te richten (extensoria videlicet instru[me]nta dicta vulgariter ramen). Het terrein
wordt gesitueerd bij de Kattenstraat, langsheen de stadsvest tussen het erf van Katelijne van
Herentals en Arnold Volcaerd (juxta fossatum ville machlinensis prope ... cattenstrate ... se extendit
juxta dictum fossatum ... ab hereditate katherine de herenthals ... ad hereditatem domini arnoldi
volcaerd). Katelijne van Herentals wordt in 131981 vermeld als eigenaar van twee kamers die zich
bevonden tegen de Koepoort en het bezit van Arnold Volcaerd strekte zich uit tot in de Kattenstraat.
Het terrein dat Gillis van Adegem kocht strekte zich dus uit van de Kattenstraat tot aan de Koepoort.
Een cijnsboek van 132182 vermeldt onder de rubriek Jodenstraat dat Gillis van Adegem een cijns
betaalt up al sine ramen. Verschillende leden van de familie van Adegem worden genoemd als
eigenaars van lakenramen in de Jodenstraat en Kattenstraat. De laatste in de rij is Antoon van
Adegem, die vóór 146383 vermeld wordt als eigenaar van ramen in de Kattenstraat (inde cattestrate
... her anthonij van aedeghem Ramen).
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Figuur 30: Reconstructie van het terrein gekocht door Gillis van Adegem in 1320 (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België,
Jacob van Deventer, 1550-1565)

Er bevonden zich nog andere lakenramen in deze omgeving. Tussen 131184 en 133585 wordt het erf
van Gillis van den Boomgaard vermeld bij de Koepoort. In 131986 blijkt het erf zich te situeren naast
de kamers van Katelijne van Herentals. In een cijnsrol opgesteld kort na 134287 wordt Jan Bijlken
vermeld als de nieuwe eigenaar en blijkt dat er lakenramen op staan (ian bijlken van enen erve dat
gielijs van den boegarde was de ramen). Op basis van een ongewijzigd cijnsbedrag kan in 137088 Gillis
van Hoedonk worden aangewezen als de nieuwe eigenaar en worden opnieuw de lakenramen
vermeld (an de coeporte in de ramen giliis van hoedonc). Op basis van opeenvolgende cijnsboeken
kan de lijst van eigenaars worden gevolgd tot in 1492, maar de ramen worden niet meer vermeld.
Wanneer deze lakenramen werden opgesteld, wanneer ze werden afgebroken en hoever het terrein
zich uitstrekte is niet bekend.
In een cruciale akte van 147389 wordt het terrein omschreven dat eertijds aan Antoon van Adegem
had toebehoord. Het wordt omschreven als een hof met ramen gelegen in de Jodenstraat en ook bij
de Kattenstraat, met een vijver in het midden van de hof. Tot dit terrein behoorden twee huizen,
één in de Jodenstraat en één in de Kattenstraat, die elk voorzien waren van een poort. Het huis met
de poort in de Kattenstraat was gesitueerd tussen de vestbergen enerzijds en het huis van Jan van
Stantvoert anderzijds. Het huis van Jan van Stantvoert wordt vermeld in de Kattenstraat in het
cijnsboek van de stad Mechelen uit de tweede helft van de 15de eeuw90. Het wordt gesitueerd
tegenover de ramen van Antoon van Adegem. Mogelijk is het huis te identificeren met het huis van
de stad Mechelen, dat vermeld wordt in het Wijkboek van 164691 en aangeduid is op een kaart uit
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het archief van de predikheren van rond 165592. Op basis hiervan is een schematische reconstructie
mogelijk.

vestbergen

huis en poort
Jan van
Stantvoort

Kattenstraat

vijver

+Paridaan
van
Overbroek

huis
en
poort

Simon
Pauwels

Jodenstraat
Figuur 31: Reconstructie van het terrein in bezit van Antoon van Adegem naar de beschrijving uit 1473

De vermelding van de vijver in de akte van 1473 maakt het mogelijk om het terrein te identificeren
met het terrein dat in de tweede helft van de 16de eeuw toebehoorde aan het ambacht van de
droogscheerders. Het huis en het raam van het droogscheerdersambacht in de Kattenstraat wordt
voor het eerst vermeld in 155793. In 157494 wordt het terrein omschreven als een raam met een
groot huis, met het huis waar de ‘ramer’ in woont, daarbij nog drie kleine huizen op de berg en een
huis aan de poort van het raam, een hof vijver en grond. Vanaf 158695 wordt het raam van het
droogscheerdersambacht het ‘Kattenraam’ genoemd. Het terrein met lakenramen ontleende zijn
naam dus aan de straat waar het gelegen was. Het wordt gesitueerd bij de Kattenstraat en de
stadsvesten. Wanneer het ambacht het raam in 158796 verkoopt wordt het omschreven als een huis
met waterput (porput), blekerij, raam, visvijver, 3 kleine huizen en een stal. In 161197 blijkt dat er nog
drie lakenramen staan in het Kattenraam, naast de stadsvest (drije Lakenramen zoo die aldaer staen
neffens den Vestberch in de Catte Raeme). Het is de laatste vermelding van ramen. De naam
Kattenraam bleef wel behouden nadat de lakenramen van het terrein verdwenen waren. Het
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Kattenraam wordt vermeld in het Wijkboek van 164698. Het wordt daarbij gesitueerd in de
Kattenraamstraat. Het strekte zich uit tot bijna aan de Koepoort. Dat kan afgeleid worden dat het
Kattenraam in 164399 grensde aan het huis van Hendrik ‘tSeraerts en dit huis wordt in het Wijkboek
van 1646100 gesitueerd in de Koestraat, aan de kant van de Sint-Janskerk, naast de vestbergen.

Figuur 32: Reconstructie van het Kattenraam in 1646. (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer, 15501565)

De lakenramen staan mogelijk op twee cartografische bronnen afgebeeld: de kaart van Jacob Van
Hanswijk van 1576 en de kaart van Basire van 1745. In beide gevallen zijn rechtopstaande staketsels
aangeduid, helemaal achterin op het terrein tegen de stadswal aan. Deze positie komt overeen met
de beschrijving uit 1611. Het is weinig waarschijnlijk dat er in 1745 nog lakenramen stonden op het
terrein. De kaart van Basire is vermoedelijk gebaseerd op een oudere kaart.

Figuur 33 en figuur 34: Detail van de lakenramen op de kaart van Jacob Van Hanswijk van 1576 (links) en de kaart van Basire
van 1745 (rechts). (Bron: Stadsarchief Mechelen)

Het doel van de lakenramen is om wollen weefsels terug op te rekken nadat ze gekrompen zijn bij
het vollen. Hoe ze precies functioneerden is echter niet duidelijk. Op basis van zeldzame
iconografische bronnen kan worden aangenomen dat het gaat om houten constructies bestaande uit
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lange horizontale balken waar het laken aan vast werd gemaakt. De horizontale balken waren op
reikhoogte bevestigd aan verticale balken die op regelmatige afstand waren verankerd in de grond.
Misschien werden de lakens nat in de lengte uitgerekt en dan bevestigd aan het raam en te drogen
gehangen.

Figuur 35: Het bevestigen van een laken aan een raam, naar een manuscript uit de Bibliotheca Ambrosiana, Milaan, 1421
(Bron: Sorber 1998: 28)

Op basis van een dergelijke constructie is archeologisch een rij paalgaten of stenen sokkels te
verwachten. Er zijn echter ook aanwijzingen dat de lakenramen werden gecombineerd met aarden
wallen. Een Antwerpse bron uit 1527101 beschrijft een ‘raamhof’ bestaande uit 11 ramen en 24
raamdijken. Ook in Mechelen worden op verschillende locaties raamdijken vermeld: in 1347102 wordt
een raemdijc vermeld bij de Heergracht, in 1347103 is er sprake van de dijk of de ramen van Jan
Winter in de Bleekstraat en in 1349104 is er sprake van een raemdijc in de Penningstraat. In Gent is er
in 1376105 sprake van 14 raemdammen.
Visvijver
In 1473106 vermeldt een bron de aanwezigheid van een vijver oft savoir, gelegen in een hof met
ramen bij de Jodenstraat en de Kattenstraat. In 1574107 wordt een vijver vermeld als een onderdeel
van het raam dat aan het ambacht van de droogscheerders behoort. In 1587108 blijkt dat het
Kattenrame, dat aan het ambacht van de droogscheerders had toebehoord, voorzien was van een
vispont. Gezien de situering in de Kattenstraat gaat het in de drie gevallen waarschijnlijk over
dezelfde vijver. Over de betekenis van de term savoir bestaan verschillende zienswijzen. Volgens
Mennen, Vanlook en Burny109 was een ‘savoor’ een kleine spaarvijver gelegen naast minstens éen
grotere vijver. Het ‘savoor’ diende om vis tijdelijk te bewaren bij het leegvissen van de grotere vijver.
Gezelle110 noteerde in de 19de eeuw een andere betekenis voor het woord savoer: een wijerken of
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vijverken waar een zouwken levend water = beekwater door loopt, in en uit loopt, en waar men de
visschen op zet om ze hunnen moossmaak te doen verliezen als zij op eenen modderachtigen wijer
gezeten hebben. Op de kaart van Jan van Hanswijck van 1576 is één langgerekte rechthoekige
waterpartij te zien, net achter de huizen in de Jodenstraat. De kaart van Basire van 1745 toont
dezelfde waterpartij. Vermoedelijk is deze waterpartij te identificeren met de visvijver vermeld in de
bronnen.

Figuur 36 en figuur 37: Detail van de waterpartijen op de kaart van Jacob Van Hanswijk van 1576 (links) en de kaart van
Basire van 1745 (rechts). (Bron: Stadsarchief Mechelen)

Linnennijverheid
Bij de verkoop van het Kattenraam in 1587111 bleek een deel van het terrein in gebruik als blekery. In
het Wijkboek van 1646112 wordt het Kattenraam omschreven als een blekerij met huis en schuur. In
1778113 werd de blekerij nog steeds Kattenraam genoemd. De functie van blekerij bleef zeker
bestaan tot 1834114, want in de kadastrale legger van dat jaar staat François Joseph Polfvliet vermeld
als eigenaar van het perceel 13 in sectie B, dat wordt omschreven als een linnenblijkerij. Het was een
zeer groot onbebouwd terrein dat via een doorgang toegankelijk was vanuit de Kattenbleekstraat en
grensde aan de achtererven van huizen in zowel de Jodenstraat als de Koestraat. Polfvliet bezat ook
het perceel 11bis dat wordt omschreven als waschhuysen en verder nog de aangrenzende percelen
10, 11, 12 en 13. Het langgerekte perceel komt overeen met de positie van de lakenramen zoals
beschreven in 1611. Bij de doorgang naar de Kattenbleekstraat stond vermoedelijk de poort van het
Kattenraam, die vermeld wordt in 1574. De omvang van het gehele complex in 1834 is vermoedelijk
vrijwel identiek aan de omvang van het Kattenraam in de tweede helft van de 16de eeuw.
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Figuur 38: Eigendommen van François Joseph Polfvliet op basis van de kaart van het Primitief Kadaster van ca. 1824 en de
kadastrale legger van 1834 (Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de Stedelijke dienst Archeologie
Mechelen)

Het eigenlijke bleken van het linnen op de bleekweide van het Kattenraam is enkel afgebeeld op de
kaart van Basire van 1749.

Figuur 39: Linnen op de bleekweide van het Kattenraam, zoals voorgesteld op de kaart van Basire van 1749 (Bron:
Stadsarchief Mechelen)
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Bij de omvorming van terrein met lakenramen naar bleekweiden zijn vermoedelijk wel een aantal
aanpassingen gebeurd. Een onontbeerlijk element van een bleekweide is de aanwezigheid van een
gracht om water uit te scheppen om het linnen te bevochtigen. De kaart van Ferraris van 1771-1778
toont drie lange smalle waterbekkens, die allen parallel lopen met de Jodenstraat. Het bekken dat
het dichtst tegen de vesten ligt is korter dan de andere twee. De kaart van Hunin toont slechts twee
lange smalle waterbekkens, die eveneens parallel lopen met de Jodenstraat. Bij de opgraving van de
site Stompaertshoek is echter gebleken dat Hunin niet alle waterbekkens weergeeft en dat zijn
aanduiding ervan eerder schematisch is.

Figuur 40 en figuur 41: Waterbekkens op de kaarten van Ferraris van 1771-1778 (links) en Hunin van 1800 (rechts) (Bron:
Koninklijke Bibliotheek van België en Stadsarchief Mechelen)

De waterbekkens op deze kaarten lijken geïsoleerde waterpartijen. Het is echter mogelijk dat zij
ondergronds in verbinding stonden met andere waters. Een beschrijving uit 1775115 van een blekerij
in de Veluwestraat vermeldt dat de grachten van de bleekweide gevoed werden met water uit de
stadsgracht: Aen desen Blyck is van oudts eene buyse gemaeckt onder de Veste, waer langs het water
uyt de Stads – grachten met eene pompe gebracht wort in de grachten van dese Blyckerye.
Op de kadasterkaart van 1824 is slechts één lang smal waterbekken te zien, parallel aan de
Jodenstraat en net achter de percelen van de Jodenstraat. De kaart van het Depôt de la Guerre van
1873 is hetzelfde waterbekken te zien. De opname op het terrein moet echter eerder zijn uitgevoerd,
want op de kaart van Popp van 1864 is de waterpartij vervangen door een gebouw op dezelfde
plaats.

Figuur 42 en figuur 43: Waterbekkens op de kaart van het Primitief Kadaster van ca. 1824 (links) en de kaart van het Depôt
de la Guerre van 1873 (rechts) (Bron: Stadsarchief Mechelen en Nationaal Geografisch Instituut)
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Volgens de legger die hoort bij de Popp kaart van 1864116 was Frans Joseph Polfvliet nog steeds
eigenaar van het terrein. De functie ervan was ondertussen wel gewijzigd. Van een linnenblekerij of
washuizen was geen sprake meer en volgens de kaart staat er een gebouw op de plaats van het
laatste waterbekken. De eigenlijke bleekweide (perceel 13a) wordt nu beschreven als een tuin en er
is inmiddels een lakenfabriek op gebouwd.

Figuur 44: Eigendommen van François Joseph Polfvliet op basis van de kaart van Popp en de bijhorende legger (Bron:
Stadsarchief Mechelen)

Rijkswachtkazerne
In 1912 werd begonnen met de bouw van een nieuwe Rijkswachtkazerne. De voltooiing ervan was
voorzien voor april 1913117. De gebouwen ervan bestaan nog steeds118.

116

Stadsarchief Mechelen, Ville de Malines (intra-muros). Tableau indicatif Primitif ou Liste Alphabétique des Propriétaires
[Legger bij de Popp kaart] : Artikel 895.
117
Berlemont 1975: 376.
118
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/3560

38

Predikherenklooster
In 1652119 kreeg de orde van de predikheren of dominicanen van de landsvorst de toestemming om
in Mechelen een klooster op te richten. In de periode 1655-1665 kocht de orde daarvoor een aantal
huizen en tuinen op in de Kerkhofstraat, Jodenstraat, Volcardstraat en Kattenstraat. In de
Wijkboeken is een overzicht te vinden van de eigenaars van deze percelen in 1646120, enkele jaren
voor de bouw van het klooster. De gegevens van het Wijkboek kunnen gecombineerd worden met
een schema van de percelen dat door de predikheren werd opgesteld.

Figuur 45: Reconstructie van de percelen in de Jodenstraat die werden aangekocht door de predikheren in 1655-1665, op
basis van de Wijkboeken (rood) en een kaart uit het archief van de predikheren (blauw) (Bron: De Pue 1986 en Olbrechts
2006abc)

Volgens het Wijkboek was het eigendom in de Kerkhofstraat, net naast de Kerkhofpoort, in 1646121
eigendom van de erfgenamen van Philips van Ophem. Het werd nooit geïncorporeerd in het klooster.
Het perceel is te identificeren met ‘de Hofstad’. In 1612122 was de Hofstad in het bezit van de
erfgenamen van Willem van Ophem (Derfgenaemen Mr. Willems Van Ophem van hunnen hoff aende
Kerkhoffpoorte geheeten De Hoffstadt). Op deze locatie werd later het Arresthuis gebouwd, wat
recent werd afgebroken en vervangen door het museum Kazerne Dossin. Naast het erf van de
erfgenamen van Ophem lag volgens het Wijkboek in 1646 het bezit van de weduwe van Balthazar
van Haeften. Het bestond uit 1) een huis met hof en 2) een grote hof. Het Wijkboek vermeldt dat
beide eigendommen in 1665 werden aangekocht door de predikheren123. Dit huis kan geïdentificeerd
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worden als ‘de Pick’. Balthasar van Haeften wordt in 1662124 vermeld als eigenaar van het huis ‘de
Pick’ in de Kerkhofstraat. Het huis ‘De Pycke’ wordt in 1561125 gesitueerd in de Kerkhofstraat, op de
hoek van de Hofstadstraat. Op basis hiervan kan de verdwenen Hofstadstraat gesitueerd worden op
de scheiding tussen het perceel van de familie van Ophem en dat van de familie van Haeften. In
1590126 kreeg Willem van Ophem de toestemming om de Hofstad af te sluiten tsij met heijn ofte
muer. Aangezien er bepaald werd dat daer niemant acces oft deurganck en magh hebben dan den
voors. van Ophem, gaat het vermoedelijk om een toestemming om de Hofstadstraat te mogen
afsluiten.
Volgens het Wijkboek was het hoekhuis van de Jodenstraat en de Kerkhofstraat, ‘het Einde van de
Wereld’ genaamd, nog tot 1719127 in particulier bezit. Kort nadien moet het in handen gekomen zijn
van de predikheren. Want in 1720 begonnen de predikheren met de bouw van hun kerk, een werk
dat voltooid was in 1735128.
Volgens het Wijkboek kochten de predikheren in 1659 een huis met een grote hof in het
Schilsmanstraatje, dat in 1646 had toebehoord aan Augustijn de Munck129. Dit huis is waarschijnlijk te
identificeren met het huis van Barbara de Munck en Arthur Verstrepen dat De Pue vermeldt tussen
de eigendommen die werden gekocht door de predikheren. Volgens De Pue werd het huis gesitueerd
in het ‘Volckerstraetjen’ en achter het ‘klein craentken’130. De situering van het Volcaerdstraatje bij
het huis het ‘klein craentken’ toont nogmaals aan dat het identiek is met het Schilsmansstraatje.
Uiteindelijk verwierven de predikheren alle terreinen tussen de Hofstad en de Kattenstraat, zoals
blijkt uit de gravure van het klooster uit 1719. De gravure geeft de toestand weer van voor de bouw
van de kerk.

Figuur 46: Gravure met perspectiefzicht op het klooster van de predikheren te Mechelen, 1719 (Bron: Stadsarchief
Mechelen)
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De constructie van de vier panden van het klooster werd in fases voltrokken en was voltooid in 1689.
In 1707 werd toestemming verkregen om het klooster te ommuren131. De eerste muur was 75 jaar
later al bouwvallig en werd opnieuw opgetrokken in 1779132. Restanten van de kloostermuur staan
nog steeds overeind, zij het in sterk verweerde toestand. Deze muurresten worden vaak
verkeerdelijk aanzien voor de stadsmuur.
De Kluis
Het ‘Domus S. Ioseph Tertiæ Regulæ’ dat op de gravure met de letter R wordt aangeduid, op de hoek
van de Jodenstraat met de Kattenstraat, is in de literatuur beter bekend als ‘de Kluis’. Hier leefden
sinds 1697133 een aantal lekenzuster in congregatie bij mekaar volgens de regel van de derde orde
van Sint-Dominicus. De structuur van het gebouwencomplex in 1719 lijkt nog sterk op de percelen
en gebouwen aangeduid op de kaart uit het archief van de predikheren van rond 1655. In beide
gevallen gaat het om drie kleine diephuizen op de hoek van de Jodenstraat met de Kattenstraat,
vervolgens een tussenruimte en dan een groot diephuis met een kleine aanbouw achteraan. De
tuinmuur die het hele complex afscheidt van het predikherenklooster lijkt overeen te komen met de
perceelsgrens van rond 1655. De vier huizen waren volgens het Wijkboek in 1646 in bezit van
Susanna Lemmens, echtgenote van Jacop Dresseler en in 1657 in het bezit van Peter Van
Oostenrijk134. De belangrijkste wijziging is dat in 1719 de tussenruimte bebouwd is. Dit complex
behoorde volgens de gravure tot het klooster (pertinens ad Conventum).

Figuur 47 en figuur 48: De Kluis in de Jodenstraat zoals afgebeeld op de gravure van het klooster van de predikheren te
Mechelen, 1719 (Bron: Stadsarchief Mechelen) en een kaart uit het archief van de predikheren (Bron: De Pue 1986)

In 1747135 werd de Kluis verbouwd. Dit is bekend omdat het metsersambacht protest aantekende
tegen deze verbouwing omdat men geen beroep deed op het ambacht en de werken door de
predikheren zelf werden uitgevoerd. Een tekening van De Noter toont de Kluis zoals ze eruitzag in
1790. De Kluis bestond op dat moment uit twee breedhuizen in de Jodenstraat die van mekaar
gescheiden waren door een blinde muur. Het linkse huis telde 5 traveeën en 2 bouwlagen, het
rechtse 9 traveeën en 1 bouwlaag. Het geheel reikte bijna tot aan het koor van de kloosterkerk. Het
is mogelijk dat de oorspronkelijke structuur nog grotendeels bewaard was. Achter de voorgevel van 9
traveeën breed zouden nog steeds 3 kleine huizen kunnen zitten van elk 3 traveeën breed.
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Figuur 49 en figuur 50: Tekening van de Kluis in 1790 door Jan Baptist De Noter (Bron: Stadsarchief Mechelen) vergeleken
met een kaart uit het archief van de predikheren (Bron: De Pue 1986)

Een andere tekening van De Noter geeft een andere beeld van de Kluis in het jaar 1790. Daaruit blijkt
dat de Kluis opnieuw verbouwd is. Het rechtse volume telt nog steeds 9 traveeën, maar is verhoogd
met een tweede bouwlaag. Het linkervolume is ongewijzigd, maar de deur is van positie veranderd.
De blinde muur is nog steeds blind, maar is een echt bouwvolume geworden en niet langer een
tuinmuur. Boven de blinde muur bevindt zich een tweede bouwlaag van 4 traveeën breed. De
tekening toont ook de blinde zijgevel van de Kluis in de Kattenstraat, de tuinmuur met steunberen
daarachter en een muur die de Kattenstraat afsluit met een poortje erin. Boven het poortje is een
glimp op te vangen van de stadsmuur.

Figuur 51: Pentekening en aquarel van de Kluis in 1790 door Jan Baptist de Noter, met aanduiding van de oudere toestand
in het blauw en nieuwe toestand in het rood (Bron: Stadsarchief Mechelen)

Volgens Schoeffer werd de Kluis in 1798 opgeheven door de Franse revolutionairen en daarna
aangekocht door de heer Permesaen136. Op de kaart van Hunin van 1800 is de Kluis afgebeeld als een
langwerpig gebouw met de lange gevel in de Jodenstraat. De Kluis heeft nog steeds een eigen tuin
die door middel van een muur is afgescheiden van de tuin van het predikherenklooster.
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Figuur 52: De Kluis in de Jodenstraat zoals afgebeeld op de kaart van Hunin van 1800 (Bron: Stadsarchief Mechelen).

In de kadastrale legger van 1834137 wordt Philippus Permesaen vermeld als eigenaar van perceel 8 in
de sectie B. Volgens de kaart van het Primitief Kadaster was de Kluis vrijwel geheel afgebroken.

Figuur 53: Het eigendom van Philippus Parmisaen in de Jodenstraat op basis van de kaart van het Primitief Kadaster van ca.
1824 en de kadastrale legger van 1834 (Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de Stedelijke dienst
Archeologie van Mechelen)

De exacte ruimtelijke evolutie van de Kluis blijft moeilijk vast te stellen. Globaal gezien lijkt de muur
tussen de kloostertuin en de tuin van de Kluis onveranderd te zijn gebleven. Aan de kant van de
Jodenstraat lijkt het complex zich te hebben ontwikkeld ten koste van het terrein van de
predikheren. Het is onduidelijk of perceel 7 op de kaart van het Primitief Kadaster tot de Kluis
behoorde of tot het predikherenklooster. In 1834138 was het volgens de kadastrale legger eigendom
van Carolus Selderslagh.
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43

De Infirmerie van het predikherenklooster
De Infirmerie van het klooster wordt op de gravure van 1719 achter de Kluis gesitueerd, tegen de
tuinmuur met de Kattenstraat. De achtergevel van de Infirmerie ligt in het verlengde van de muur die
de Kattenstraat afsluit. Een poortje in de sluitmuur geeft wel nog toegang tot de Kattenstraat. Het
verlengde van de Kattenstraat voorbij de sluitmuur is geïncorporeerd in de kloostertuin.
Op de kaart uit het archief van de predikheren van rond 1655 staan op ongeveer dezelfde locatie
twee huizen, het ene van de stad, het andere horend bij een bleekweide. De bleekweide was
mogelijk een onderdeel van de bleek het Kattenraam, want het Wijkboek vermeldt in 1646139 slechts
twee eigendommen in de Kattenraamstraat: een huis van de stad en het Kattenraam. Dit doet
vermoeden dat beide huizen verbouwd werden tot Infirmerie.

Figuur 54 en figuur 55: De Infirmerie van het klooster van de predikheren zoals afgebeeld op de gravure van 1719 (Bron:
Stadsarchief Mechelen) en dezelfde zone op een kaart uit het archief van de predikheren (Bron: De Pue 1986)

Op de kaart van Ferarris van 1771-1778 is de Infirmerie nog steeds te zien als een langwerpig gebouw
langsheen de Kattenstraat. De achtergevel van de Infirmerie staat eveneens in het verlengde van de
sluitmuur van de Kattenstraat. De Infirmerie sluit echter aan bij de tuinmuur van de Kluis. Ook op de
kaart van Hunin is de Infirmerie nog te zien. De infirmerie sluit ook hier aan op de tuinmuur van de
Kluis. De sluitmuur van de Kattenstraat situeert zich echter ter hoogte van de voorgevel van de
Infirmerie.

139

Olbrechts 2006a: 41 (Wijkboek 4).

44

Figuur 56 en figuur 57: De Infirmerie zoals afgebeeld op de kaart van Ferraris, 1771-1778 (links) (Bron: Koninklijke
Bibliotheek van België) en de kaart van Hunin 1800 (rechts) (Stadsarchief Mechelen)

Kazerne
In 1796 werd het klooster van de predikheren gesloten door de Franse Republiek. In 1798 werd het
klooster aangekocht door de Commissie voor Burgerlijke Gasthuizen en Godshuizen. Tussen 1803 en
1808 werden er behoeftige oude mannen in ondergebracht. Tussen 1808 en 1810 was het gesticht
voor bedelaars van het Departement der Beide Nethen er ondergebracht. In 1815 werd het klooster
omgevormd tot kazerne van de artillerie door het Hollands bestuur140. Volgens de kadastrale legger
van 1834141 was er een wapenmagazijn gevestigd in het voormalig predikherenklooster.

Figuur 58: Vestiging van een wapenmagazijn in het voormalig predikherenklooster op basis van de kaart van het Primitief
Kadaster van ca. 1824 en de kadastrale legger van 1834 (Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de
Stedelijke dienst Archeologie van Mechelen)
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Volgens de legger van de Popp-kaart van ca. 1860142 was er nog steeds een wapenmagazijn gevestigd
in perceel 5b van sectie B. Op de Popp kaart zelf is het voormalige kloosterpand aangeduid als
militair ziekenhuis en de kerk als arsenaal. Dit tweeledig gebruik stemt overeen met de beschrijving
door Schoeffer, wiens werk in 1886 voor het eerst verscheen143.

Figuur 59: Inrichting van het voormalige predikherenklooster als wapenarsenaal en militair hospitaal volgens de kaart van
Popp (Bron: Stadsarchief Mechelen)

Na de Eerste Wereldoorlog144 kreeg het complex de naam Kazerne Generaal Delobbe. De kazerne
blijft tot 1975145 in gebruik door verschillende afdelingen van het leger. Uit de vergelijking tussen de
kaart van Popp van ca. 1864 en een grondplan van de kazerne uit 1940 blijkt dat het leger
verschillende gebouwen liet optrekken op het voormalige kloosterdomein. Het militair terrein blijkt
te zijn vergroot met perceel 10, dat in 1864 nog eigendom was van Polfvliet. Op de plaats waar
vroeger de Infirmerie van het klooster stond, blijkt een stal te zijn gebouwd. In het verlengde van de
Kattenbleekstraat, tegen de vest aan, bevindt zich een mess voor de officieren. Beide gebouwen
bestaan vandaag nog steeds en waren tussen 1978 en 2016 in gebruik door het jeugdhuis ROJM
(Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen). Alle andere bijgebouwen werden gesloopt in 1978. Op 21
juni 1979 verscheen in het Belgisch Staatsblad de officiële erkenning als monument van de
resterende gebouwen.
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Figuur 60: Grondplan van de kazerne in 1940, met aanduiding van de sinds 1864 door het leger opgetrokken gebouwen in
het blauw (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 33)

Archeologisch kader
Binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern:
Het plangebied bevindt zich binnen de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern
van Mechelen (Inventaris Onroerend Erfgoed ID 11905), wat meteen met zich meebrengt dat er hoge
verwachting is richting aanwezigheid van bewaard archeologisch bodemarchief.
De Centrale Archeologische Inventaris
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geeft acht locaties in de omgeving van/binnen het
plangebied. Deze worden hieronder opgesomd. Een aantal van deze locaties wordt verderop
uitgebreider besproken voor zover ze van belang zijn voor een inschatting van het archeologisch
potentieel van het plangebied.
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Figuur 61: Kadasterkaart met aanduiding van de CAI-locaties in roze arcering (bron: https://cai.onroerenderfgoed.be )
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CAI Locatie 163769: pleinaanleg voor het nieuwe museum. In 2013 vond hier een
archeologische begeleiding plaats bij de werken voor de pleinaanleg van het Arresthuis. Hier
werden muurresten aangetroffen die mogelijk te maken hebben met het Godshuis van de
Heilige Drievuldigheid (middeleeuwen) en muurresten uit de nieuwe tijd ( herbergen die er
stonden voor de inplanting van het Arresthuis). Verder werd er nog een beerkelder
aangetroffen en militaria uit dezelfde periode. Bibliografie: Debruyne S. 2013:
Archeologische begeleiding pleinaanleg Mechelen-Arresthuis (prov. Antwerpen), Intern
rapport Onroerend Erfgoed 03.
CAI Locatie 159156: Goswin de Stassartstraat-Arresthuis. Hier vond in 2010 een opgraving
plaats. Een belangrijke vondst waren kuilen gevuld met pottenbakkersafval uit de 14de eeuw.
Bibliografie: Vanholme N. (red.) 2011: Archeologisch en historisch onderzoek MechelenArresthuis (prov. Antwerpen). Historisch onderzoek, Archeologisch onderzoek en
Materiaalstudie, Intern VIOE-rapport 09.
CAI Locatie 102447: Dominikanenklooster. Hier vond in 1977 een archeologische opgraving
plaats. Er werden bouwelementen aangetroffen en waterreservoirs uit de nieuwe tijd. Uit de
nieuwste tijd dateren een reeks glazen medicijnflesjes die verband houden met het militair
hospitaal (19de –eeuwse bestemming van het voormalige hospitaal). Bibliografie: S.N. 1980:
Opgravingen in het voormalige Dominikanenklooster in Mechelen (slot), Tijdschrift van de
Mechelse Vereniging voor Archeologie, 1980, 2, p. 26-38.
CAI Locatie 162337: E. Tinellaan - Goswin de Stassartstraat. Hier vond in 2012 een
archeologische begeleiding van de werken plaats. Er werd een egalisatielaag aangetroffen
die mogelijk werd aangevoerd bij de ontwikkeling van het klooster, daterend uit de nieuwe
tijd. Bibliografie: Vander Ginst V. & Smeets M. 2012: het archeologisch onderzoek aan de
Tinellaan – Goswin de Stassartstraat te Mechelen, Archeo-rapport 125.
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CAI Locatie 160063: E. Tinellaan. Hier vond in 2011 een vooronderzoek plaats in de vorm van
3 proefputten. Uit de nieuwe tijd werden hier mogelijk vollerskuipen aangetroffen en een
beerput, uit de nieuwste tijd dateren puinlagen en pijlers in baksteenmetselwerk.
Bibliografie: Cornelis L. e.a. 2011: Archeologische prospectie met ingreep in de bodem
Mechelen-Tinellaan (provincie Antwerpen), Rapport 2011-11.
CAI Locatie 209321: E. Tinellaan-Zwartzustersvest. Hier werd in 1985 tijdens controle van
wegenwerken aan de noordelijke binnenring massieve muurresten aangetroffen,
vermoedelijk funderingsresten van de stadswallen. Bibliografie: Swinnen M. 1986: Het
oudheidkundig bodemonderzoek in het Mechelse. V. Zwartzustersvest, Handelingen van de
Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen 89 (1985), 291.
CAI Locatie 209279: Hof Van Saksen II. Hier werd bij afbraakwerken op het terrein van
Jodenstraat 33 een zandstenen muur met bakstenen fundering aangetroffen tijdens controle
van werken. Bibliografie: Vandenberghe S. 1982: Het oudheidkundig bodemonderzoek in het
Mechelse in 1980 en 1981, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde,
Letteren en Kunst van Mechelen 85 (1981), 244-283.
CAI Locatie 156212: Jozef Cardijninstituut. Hier werden in 1983 bij controle van de werken in
de bouwput voor een nieuw schoolgebouw funderingen en kelders van de paardenstallen
van het voormalige Muizenklooster aangetroffen. Bibliografie: Willems J. & De Cock S. 1984:
Stadsarcheologie in Mechelen (Antw.), Archaeologia Medievalis 7, p. 51-52. Opmerking :
Deze locatie werd aangeduid op het verkeerde perceel. Deze zou moeten aangeduid worden
op adrespunt Jodenstraat 3 (kadaster sectie B nr 105_B).

Archeologisch onderzoek in de omgeving van het plangebied:
In de omgeving van het te onderzoeken terrein werden er in het verleden al twee opgravingen
uitgevoerd. Een eerste is de opgraving van de site Arresthuis (CAI-locatie 159156). Een andere is de
opgraving van de site Stompaertshoek, die niet opgenomen is in de CAI.

Figuur 62: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) en de twee grote, reeds opgegraven sites (blauw) in de
omgeving. (bron: GIS Stad Mechelen)
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Site Arresthuis
In 2010 werd door het VIOE een opgraving uitgevoerd op de site Arresthuis (vergunningsnummers
2010/057 en 2010/448). Het bodemarchief werd hier in de 19de eeuw zwaar verstoord door enerzijds
de bouw van een nieuwe gevangenis (het Arresthuis) en anderzijds de aanleg van twee enorme
puinkuilen. Tijdens het onderzoek bleek echter niet alles verstoord te zijn, hoewel de bouwput voor
de funderingen van het Arresthuis soms tot op een diepte van -2.5m onder maaiveld uitgegraven
was. Onder de uitgravingen voor de funderingen van het Arresthuis en onder de puinkuilen waren
echter nog sporen aanwezig. Op het binnenplein was er slechts een beperkte verstoring aanwezig,
hier kwamen oudere sporen aan het licht op 5.60m+TAW (ca. -1.20m onder maaiveld)146.
Over het algemeen waren de archeologische sporen het best bewaard en leesbaar op een diepte van
5.35m tot 5.50m+TAW. De onderkant van de diepste sporen lag op 3.60m+TAW147. Op een diepte
van 3.80m+TAW werd de grondwatertafel (zomergrondwaterstand) aangetroffen148.
De oudste sporen op de site bestonden uit 13de-eeuwse grachten waarvan het verloop en de functie
niet geheel duidelijk is. Een belangrijke vondst waren de kuilen met 14de-eeuws pottenbakkersafval,
gelegen langs de Stassartstraat. Uit de 15de eeuw werden quasi geen sporen aangetroffen, uit de
16de en 17de eeuw dateren enkele waterputten en puinkuilen. Deze zijn toe te schrijven aan
achtererven van woningen en de kloostertuin van het dominicanenklooster149.
Op deze site werd bovendien op enkele plaatsen een podzolbodem aangetroffen, waarvan de E- Ben C- horizonten duidelijk te onderscheiden waren. Deze podzol werd aangetroffen op een diepte
van ca. 4.50m+TAW op het binnenplein150 . In werkput 4 in het uiterste noordwesten lijkt deze een
meter hoger te liggen (ca. 5.40m+TAW)151.

Figuur 63: Site Arresthuis: podzolbodem. (Bron: Vanholme 2011: 41)

Ook een nabijgelegen terrein aan de Stompaertshoek werd in 2012 opgegraven
(vergunningsnummer 2012/334). De opgraving werd uitgevoerd door de stedelijke dienst
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Archeologie van Mechelen. De historische evolutie van deze opgegraven zone lijkt sterk op dat van
het te onderzoeken terrein, met name de aanwezigheid van middeleeuwse lakenramen die aan het
einde van de 16de eeuw plaats moesten maken voor een bleekweide.
Tijdens de opgraving aan de Stompaertshoek werden twee grote houten waterbekkens
teruggevonden. Zij waren uitgegraven in de moederbodem en werden gedempt in de loop van de
19de en 20ste eeuw. Het ene bekken werd duidelijk gebouwd naar aanleiding van de installatie van de
bleekweide. In de loop van de 19de eeuw kreeg het een versteende rand en werd het vermoedelijk
gebruikt als wasbekken. Het is niet volledig duidelijk of het andere waterbekken oorspronkelijk
gebouwd werd ten behoeve van de lakenindustrie op het terrein of pas bij de aanleg van de
bleekweide. De bleekweide zelf was herkenbaar in de vorm van een dik pakket grijsbruin zand. Hierin
werden met behulp van de metaaldetector een zeer groot aantal metaalvondsten gedaan.

Figuur 64: Site Stompaertshoek, sporen uit de nieuwe tijd: twee waterbekkens. (bron: Kinnaer en Troubleyn 2014: 221)

Figuur 65: Site Stompaertshoek, sporen uit de nieuwe tijd: resten van een bleekweide. (bron: Kinnaer F en Troubleyn 2014:
231)
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Ook van de lakenindustrie werden sporen teruggevonden onder het pakket zand van de bleekweide.
Lange rijen paalkuilen kunnen vermoedelijk toegeschreven worden aan deze ramen. Tussen de
palenrijen in waren er greppels aanwezig. Hun functie is nog niet duidelijk. Er werden ook schaarse
resten van kleine gebouwen aangetroffen, mogelijk restanten van ‘lakenhuizen’. De duidelijkste
aanwijzing voor de aanwezigheid van de lakennijverheid word gevormd door een groot aantal (een
70-tal) lakenloodjes die op het terrein gevonden werden. Verder werden er langs de rooilijn kleine
middeleeuwse ‘kamers’ aangetroffen, kleine gebouwtjes.. In het noorden van de site was een stuk
middeleeuws loopvlak bewaard gebleven152.
De grondwatertafel werd bereikt op een diepte van ca. 4m +TAW, ongeveer -3,30m onder maaiveld.

Figuur 66: Site Stompaertshoek, sporen uit de middeleeuwen: rijen paalkuilen die vermoedelijk restanten zijn van de
lakenramen (bron: Kinnaer en Troubleyn 2014: 208)

Op de opgraving Stompaertshoek werd in het noorden van de site een beperkt areaal (ca. 75m2)
podzolbodem blootgelegd. Deze bevond zich op een diepte van ca. 5.79m+TAW, of ca. -1.5m onder
maaiveld. Op het terrein kon vastgesteld worden dat er een natuurlijke helling aanwezig was,
afhellend in de richting van de Lange Heergracht in het zuiden153. In de natuurlijke bodem werd door
middel van uitzeven van sediment een klein aantal steentijd artefacten in stratigrafisch primaire
positie teruggevonden. Deze werden bestudeerd en gepubliceerd door Erwin Meylemans. In totaal
werden 174 lithische artefacten geregistreerd. Het betreft voornamelijk debitagemateriaal. Binnen
het ensemble bevinden zich twee werktuigen: een segment en een corticale (kernflank-) afslag in
Wommersomkwartsiet. Op basis van het lithisch materiaal kan vermoed worden dat het gaat om een
lage densiteitsstrooiing van vondsten uit verschillende occupatiefasen (vroeg/midden mesolithicum
en laat-mesolithicum)154.
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Figuur 67: Site Stompaertshoek: podzolbodem (bron: Kinnaer en Troubleyn 2014: 136)

De podzol op de site Stompaertshoek, vlakbij het plangebied, werd tijdens de opgraving bemonsterd.
Het onderzoek van de pollenstalen door de firma BIAX toonde de veelvuldige aanwezigheid aan van
pollen van struikhei155.
Begeleiding van werken
Tenslotte werden er in de omgeving van het plangebied ook twee begeleidingen der werken
uitgevoerd. Deze werden beide opgelijst in de CAI (voor kaart met algemene plaatsaanduiding zie
‘Centrale Archeologische Inventaris’).
In 2012 vond een archeologische begeleiding van de werken plaats bij het uitgraven van een wadi en
een tijdelijke parking ten zuiden van de site Arresthuis (CAI locatie 162337). Deze begeleiding werd
uitgevoerd door Studiebureau Archeologie. Er werden muren aangetroffen uit het begin van de 20ste
eeuw. Oudere resten van bewoning langs de Hofstadstraat werden niet aangetroffen. Er werd wel
een ophogingslaag aangetroffen van ca. 0.82m dik, die mogelijk werd aangevoerd bij de ontwikkeling
van het dominicanenklooster, daterend uit de nieuwe tijd. Deze laag lag bovenop de C-horizont van
de moederbodem, die werd aangetroffen op een diepte van -1.40m onder maaiveld. Volgens
www.geopunt.be ligt het maaiveld hier op ca. 7.4m+TAW, de moederbodem ligt hier bijgevolg op ca.
6m+TAW. De bovenzijde van de ophogingslaag zou dan op ca. 6.82m+TAW gelegen hebben156.
In 2013 vond er ten westen van de site Arresthuis een archeologische begeleiding plaats van de
werken voor de pleinaanleg van het Arresthuis (CAI locatie 163769/vergunningsnr. 2012/042). Deze
begeleiding werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. In werkputten 2
en 3 werd er muurwerk aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de restanten van herbergen die
tegenover kazerne Dossin stonden. Zij werden afgebroken bij de bouw van het Arresthuis in 18301831. De hoogte waarop deze muren aangetroffen werden, wordt niet vermeld.
155
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In werkput 1 bevond zich op een diepte van ongeveer -1.20m onder maaiveld een dik pakket afval uit
de 20ste eeuw, met daarin een grote hoeveelheid samengedrukt zink en enkele militaria157.

Figuur 68: Kadasterkaart met situering van de putten die gemaakt werden bij de werken (bron: GIS Stad Mechelen op basis
van kaart met situering van de werkputten in Debruyne 2013:10)

Figuur 69 en figuur 70: Begeleiding van de werken, werkput 3, muurwerk dat mogelijk afkomstig is van herbergen (bron:
Debruyne 2013: 13)

Archeologisch onderzoek binnen het plangebied:
Op het te onderzoeken terrein werden ook reeds heel wat archeologische vaststellingen gedaan.
Enerzijds gaat het om proefputten (CAI-locatie 160063), anderzijds om archeologisch booronderzoek
en een opgraving. Beide laatste werden niet opgenomen in de CAI.

157

Debruyne 2013: 11
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Booronderzoek:
In 2010 werd er door de Stedelijke dienst Archeologie van Mechelen verkennend booronderzoek
uitgevoerd. Het doel hiervan was om een idee te krijgen van de bodemopbouw. Hiertoe werden 10
boringen gezet, verspreid over het terrein. Dit gebeurde door middel van een handboor van het type
Edelman met een diameter van 7cm. Deze boringen evalueerden een groter terrein waartoe ook het
dominicanenklooster behoorde, wat evenwel buiten de huidige verkavelingsaanvraag valt. Enkel
boringen 7, 8, 9 en 10 vallen binnen de grenzen van de huidige verkavelingsaanvraag. Boringen 5 en
6 situeren zich echter vlakbij.
Bij boringen 1, 2, 5, 6, 7, 9 en 10 kon niet tot in de moederbodem geboord worden door de
aanwezigheid van (voor dit type boor ondoordringbaar) puin158. Bij boring 8 werd de moederbodem
wel bereikt op ca. -1.5m onder maaiveld. Het ‘maaiveld’ van dit punt ligt volgens het Digitaal
Hoogtemodel Vlaanderen op ca. 6.00m+TAW. Na omrekening komen we voor boring 8 uit op een
moederbodem van ca. 4.50m+TAW. Bij boringen 3 en 4 werd de moederbodem bereikt op een
diepte van ca. -2.10m onder maaiveld. Deze liggen echter buiten het plangebied159.
De conclusie die destijds gemaakt werd op basis van de boorresultaten was dat het bodemarchief
langs de E. Tinellaan tot meer dan 2m diep reikt. Op de lager gelegen terreinen richting Jodenstraat
zou dit slechts 1,50m bedragen. Hierbij werd wel vermeld dat het gevaarlijk is om deze resultaten te
veralgemenen voor het ganse plangebied, aangezien het bepalen van deze dieptes gebaseerd is op
de resultaten van slechts 3 boringen160.

Figuur 71: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) en lokalisatie van de boringen door de Stedelijke dienst
Archeologie van Mechelen (bron: GIS Stad Mechelen)
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Proefputten:
In 2011 werd door onderzoeksbureau Triharch een prospectie uitgevoerd (vergunningsnummer
2011/091, CAI Locatie 160063). Deze proefputten evalueerden een groter terrein waartoe ook het
dominicanenklooster behoorde, wat evenwel buiten de huidige verkavelingsaanvraag valt. De drie
proefputten vallen echter wel binnen het te onderzoeken gebied (Proefput 1 valt er gedeeltelijk
buiten).

Figuur 72: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) en lokalisatie van de proefputten door studiebureau
Triharch . (bron: GIS Stad Mechelen, op basis van een opgravingsplan in Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 13)

Proefput 3 (perceel 11K) werd aangelegd op de parking van de rijkswachtkazerne. De oppervlakte
bedroeg ca. 25m2 en het doel was om de diepte van de moederbodem en de complexiteit van de
archeologische niveaus na te gaan161.
Er werden twee vlakken aangelegd, de moederbodem werd door middel van een boring bereikt. Op
het tweede vlak werd de aanzet van twee houten wanden blootgelegd. Aan weerskanten van beide
wanden werd een puinlaag aangetroffen met materiaal uit de 19de eeuw. Tussen de beide planken
werd een zandige laag aangetroffen met materiaal dat dateert uit de 17de-18de eeuw. Bovenop deze
sporen lag een pakket puinlagen met materiaal uit de 19de (en begin 20ste) eeuw, met daarbovenop
nog een vrij uniform pakket met materiaal uit de 19de en 20ste eeuw. Dit kan geïllustreerd worden
met een profieltekening van profiel A-B en een foto van hetzelfde profiel. De houten structuur werd
op moment van het proefonderzoek geïnterpreteerd als het mogelijke restant van een 18de-eeuwse
vollerskuip. De grondwatertafel werd hier vastgesteld op -2.33m onder maaiveld162.

161
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Figuur 73: Proefput 3 met profiel A-B, onderaan in het vlak de houten beschoeiing. (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants
2011: 23.)

Figuur 74: Proefput 3, profieltekening van profiel A-B. (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 21)

Proefput 2 (perceel 11 E) werd geplaatst op het einde van de Kattenbleekstraat, bedroeg ca. 24m2 en
werd aangelegd om het oude tracé van de Kattenbleekstraat (nu doodlopende straat) en de oude
rooilijn te kunnen aantreffen, om de diepte van de moederbodem en de complexiteit van
archeologische niveaus te kunnen vaststellen163. Er werden twee archeologische niveaus aangelegd.
163
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Op vlak 2 werd de moederbodem aangetroffen op -1.1m onder maaiveld. De absolute hoogte werd
in het verslag niet vermeld. Het maaiveld aan de Kattenbleekstraat ligt echter op ca. 5.85m+TAW (op
basis van de absolute hoogte van een riooldeksel in de Kattenbleekstraat dat door de dienst
Openbare werken van de stad ingemeten werd), bijgevolg werd de moederbodem hier aangetroffen
op een hoogte van ca. 4.80m+TAW…
Het betrof de B- en C-horizont van een vroegere podzolbodem. De bovenste horizonten (A, E en een
deel van B) werden weggegraven. Hier bovenop werd een dik pakket opgebracht uit de Nieuwe en
nieuwste tijd. Dit kan geïllustreerd worden met een foto van profiel A-B. Een wegdek van de
Kattenbleekstraat werd niet teruggevonden, de auteur verklaart dit aan de hand van de
veronderstelling dat het tracé van deze straat gewijzigd werd164.

Figuur 75: Proefput 2 met bewaarde B-horizont van een podzolbodem. (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 20)

Proefput 1 (perceel 5K) bevond zich in de grasstrook langs het oude klooster en bedroeg ca. 49 m2.
De put werd aangelegd om het oude tracé van de verdwenen Volcaerdstraat en de oude rooilijn te
kunnen aantreffen, om de diepte van de moederbodem en de complexiteit van de archeologische
niveau na te gaan165. Er werden twee zware bakstenen pijlers aangetroffen op vlak 1 (op ca. -1m
onder maaiveld, aangezien het maaiveld hier volgens www.geopunt.be op ca. 6.4m +TAW ligt, kan
dit omgerekend worden naar ca. 5.4m+TAW ) en op vlak 2 werden twee oudere muren aangetroffen
(op ca. -1.40m onder maaiveld, dus op ca. 5m+TAW). De bakstenen pijlers worden door de auteur
toegewezen aan de militaire bouwwerken rond 1820, toen het voormalige klooster gereaffecteerd
werd tot militair hospitaal. Hun impact reikt plaatselijk tot minimaal-1,70m onder maaiveld
(onderzijde proefput, deze kon niet dieper uitgegraven worden omwille van de aanwezigheid van
afvoerbuizen). Een van de twee oudere muren wordt geïnterpreteerd als een 17de-eeuwse of 18de eeuwse beerput (kloosterfase). De reden voor deze datering wordt niet gespecifieerd. Er werd
geboord naar de moederbodem, deze werd bereikt op ca. -1.70 à -2m onder maaiveld., dus op ca.
4.7m+TAW à 4.4m+TAW. Er kon niet vastgesteld worden of er nog archeologische resten in situ
aanwezig waren die dateren van voor het einde van de 17de eeuw166.
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Figuur 76: Proefput 1, met op vlak 1 de bakstenen pijlers en op vlak 2 enkele oudere bakstenen muren. (Bron: Cornelis,
Cosyns en Sevenants 2011: 14)

Figuur 77: Proefput 1: profieltekening van profiel A-B-C. (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 16)
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Figuur 78: Proefput 1, profieltekening van profiel D-E (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 17)

Conclusie van de proefputten door de auteur van het onderzoek (hierbij dient rekening gehouden te
worden met het feit dat ook het dominicanenklooster in het te evalueren areaal opgenomen was):
- In die zones die tijdens de kloosterfase (1655-1796) én postkloosterfase (19de en 20ste eeuw)
bebouwd waren, zullen waarschijnlijk de oudere archeologische niveaus sterk geïmpacteerd
zijn. Op die plaatsen zullen enkel nog die oudere archeologische resten bewaard zijn die
lokaal in de bewaarde moederbodem zitten, dus onder de ondergrens van de
bodemingrepen uit de klooster-en postkloosterfase.
- In de zones die vanaf de pre-stedelijke fase (pre-stedelijke fase=voor 1265) onbebouwd
gebleven zijn, zal het archeologisch bodemarchief beperkt zijn tot één niveau. Eventueel
bovenliggende niveaus kunnen als ophogings-en nivelleringslagen beschouwd worden.
- In de overige zones zal minstens één archeologisch niveau bewaard zijn. Het is niet
uitgesloten dat er hier meerdere archeologische niveaus bewaard zijn, bijvoorbeeld uit de
pre-stedelijke fase (voor ca. 1265), de pre-kloosterfase (ca. 1265-1655) én kloosterfase
(1655-1796)167.
Opgraving:
In 2015 werd reeds voor een gedeelte van de te onderzoeken verkaveling een opgravingsvergunning
aangevraagd (vergunningsnummer 2015/295). Er was immers al een stedenbouwkundige vergunning
bekomen voor de bouw van 38 appartementen en een parkeergarage. De totale oppervlakte van het
op te graven terrein bedroeg ca. 4700m2, waarvan iets minder dan de helft in 2015-2016 opgegraven
werd.
167
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Figuur 79: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied en aanduiding van de opgravingen binnen en vlakbij het
plangebied. (bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 80: Site Tinellaan, aanduiding van de werkputten (bron: Gis Stad Mechelen).
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Vlakaanleg:
Er werden overal meerdere opgravingsvlakken aangelegd. Het aantal opgravingsvlakken varieert van
werkput tot werkput. Er werden overal minstens twee opgravingsvlakken aangelegd.
In werkput 2, de meest westelijke werkput, werd de moederbodem reeds bij de aanleg van
opgravingsvlak 1 blootgelegd. Toch werd er ook hier een tweede opgravingsvlak aangelegd:
In het noorden van werkput 2 (werkput 2 zone A) waren zware verstoringen (puinkuilen) aanwezig,
door de aanleg van een tweede opgravingsvlak werden deze gedeeltelijk verwijderd. Hierdoor
werden er toch middeleeuwse sporen vrijgelegd die onder deze puinkuilen nog aanwezig waren.
In het zuiden van werkput 2 (werkput 2 zone B) was de moederbodem gedeeltelijk zichtbaar, hier
kwam een B-horizont van een podzol aan de oppervlakte bij de aanleg van het eerste opgravingsvlak.
De zone met goed bewaarde moederbodem was echter zeer beperkt, deze natuurlijke bodem was in
de rest van werkput 2 zone B reeds tijdens de middeleeuwen afgegraven, waarna er weer
opgehoogd werd. In de nieuwe tijd werd bovenop deze ophogingen dan de bleekweide aangelegd. In
deze zone werd een tweede opgravingsvlak aangelegd onder deze afgravingen/ophogingen om de
sporen in de moederbodem te kunnen optekenen.
In werkput 1 werd een eerste opgravingsvlak aangelegd bovenop de historisch gekende bleekweide.
In de zuidelijke zone (werkput 1 zone B) werden bijkomend nog twee test-opgravingsvlakken
aangelegd binnen het pakket van de bleekweide. Dit leverde echter niet veel resultaten op. Een
vierde opgravingsvlak werd aangelegd onder deze bleekweide en bovenop de moederbodem.
De noordelijke zone van werkput 1 (werkput 1 zone A) kreeg een afwijkend aantal
opgravingsvlakken. Hier werd een eerste opgravingsvlak aangelegd ter hoogte van de bleekweide.
Een tweede opgravingsvlak werd aangelegd bovenop een middeleeuws ophogingspakket met enkele
sporen in. Bij de aanleg van een derde opgravingsvlak kwam in het uiterste noorden een klein stukje
van de bovenzijde van een bewaarde podzolbodem aan het licht. Het opgravingsvlak werd aangelegd
op deze hoogte, om de podzolbodem niet te beschadigen door machinaal afgraven. Er werden twee
grote coupes aangelegd om te evalueren in hoeverre deze podzol in de rest van de zone nog
aanwezig was en om de strategie te bepalen. Aangezien uit deze coupes bleek dat de moederbodem
zich in het noorden zeer dicht onder het derde opgravingsvlak bevond en er ook nog een
middeleeuws loopvlak aanwezig bleek te zijn, werd gestart met manueel verdiepen. In het zuiden
was nog een vrij dik pakket zand van de bleekweide aanwezig, dit werd tot op een bepaalde hoogte
met de kraan verwijderd (tussenvlak), vandaaruit werd er manueel verder verdiept. Opgravingsvlak 4
werd dus over gans werkput 1 zone A met de hand aangelegd.
In werkputten 3, 4 en 5 werd er een opgravingsvlak aangelegd bovenop de historisch gekende
bleekweide. Een tweede opgravingsvlak werd aangelegd onder dit pakket, bovenop de
moederbodem. Plaatselijk werd er een derde opgravingsvlak aangelegd om sporen die niet goed
zichtbaar waren, of die nog bedolven waren onder grote recentere sporen, vrij te leggen.
De diepte van de aangelegde opgravingsvlakken verschilt lichtjes van werkput tot werkput. Dit was
vermoedelijk het gevolg van de natuurlijke helling van het terrein, dat afhelt van de E. Tinellaan in
het noorden in de richting van de Jodenstraat in het zuiden. Deze natuurlijke helling bleef min of
meer bewaard tot op vandaag. Dit had gevolgen voor de absolute diepte van de opgravingsvlakken.
Dit kan geïllustreerd worden door de diepte van het eerste opgravingsvlak, dat onder een recent
ophogingspakket aangelegd werd. In werkputten 4 en 5 (zuidoosten) lag het eerste aangelegde
opgravingsvlak op ca. 5.50m+TAW, in werkputten 1 en 2 (noordwesten) lag het eerste aangelegde
opgravingsvlak tussen 5.80m en 6.50m+TAW. De grondwatertafel werd bereikt op een diepte van ca.
2.60m+TAW, ca. -2.40m onder maaiveld (gemeten in werkput 4).
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Figuur 81: Site Tinellaan, vlakaanleg werkput 4: opgravingsvlak 1 onder een ophogingspakket van ca. 1,5m dik. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 82: Site Tinellaan, vlakaanleg werkput 2: opgravingsvlak 1 onder een ophogingspakket van ca. 1m dik. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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De verwerking van de opgraving is nog niet afgerond, aangezien het volledige areaal nog niet
opgegraven werd. Hieronder volgen een aantal vaststellingen die gemaakt werden tijdens het
terreinwerk…
Natuurlijke bodem en prehistorie:
De verwachting bij de start van de opgraving was dat er een podzolbodem aanwezig kon zijn. In
werkput 1 zone A (langs de rooilijn van de E. Tinellaan) werd inderdaad op het derde opgravingsvlak
een stukje podzolbodem aangetroffen. Deze werd met de hand verder blootgelegd in opgravingsvlak
4. Het profiel langsheen de E. Tinellaan werd nadien volledig verdiept en aardkundige Jari Mikkelsen
(Gate bvba) kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Het onderzoeksrapport hiervan is
nog in opmaak. Hij bevestigde de identificatie als podzolbodem, met bewaarde B-, Bhs- en Bhhorizonten. Deze bodem was bewaard vanaf een diepte van ca. 5.90m+TAW. Ten oosten hiervan leek
er geen podzolbodem aanwezig te zijn. Hier werd een antropogene laag vastgesteld met venig
materiaal doorheen de vulling gemengd en met onderaan spitsporen. Vermoedelijk gaat het om
ontginningssporen, waarbij de oorspronkelijke begroeiing omgespit werd. De huidige hypothese is
dat er zich een podzol vormde op de hoger gelegen delen van de site en dat er een eerder venige
begroeiing aanwezig was in wat lager gelegen delen waaronder zich geen podzol vormde. In het
opgravingsvlak nabij het profiel van werkput 1 zone A werd nog een mogelijk restant aangetroffen
van deze oorspronkelijke venige begroeiing. Dit bleek nog aanwezig te zijn onder antropogene
sporen, die verwijderd werden. De fijne wortelkanalen van de planten veroorzaakten de bruine
verkleuring in de bodem. Dit restant bevond zich op ca. 5.20m+TAW.

Figuur 83: Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel langsheen de E. Tinellaan, gezien vanuit het oosten. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

64

Figuur 84: Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel langsheen de E. Tinellaan, detail podzol. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)

Figuur 85: Site Tinellaaan, werkput 1 zone A, opgravingsvlak 4: mogelijk restant van venige begroeiing in coupe. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Figuur 86: Site Tinellaan, werkput 1 zone A, opgravingsvlak 4: mogelijk restant van venige begroeiing, van bovenaf gezien.
(bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

In werkput 2 zone B werd eveneens een kleine oppervlakte bewaarde podzolbodem aangetroffen.
Ook hier was enkel de B-horizont bewaard. Deze bodem werd aangetroffen op een diepte van
5.60m+TAW.

Figuur 87: Site Tinellaan, werkput 2 zone B, opgravingsvlak 1: bewaarde B-horizont van podzolbodem. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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In werkput 4 was op het tweede opgravingsvlak een bruine verkleuring van de moederbodem
zichtbaar. Mogelijk is deze verkleuring toe te schrijven aan de beworteling van eenzelfde venige
begroeiing in de wat lager gelegen delen van de site….

Figuur 88: Site Tinellaan, werkput 4, opgravingsvlak 2, natuurlijke bodem. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Steentijd:
Op de nabijgelegen site Stompaertshoek werd een klein aantal steentijd artefacten in situ
teruggevonden. Om deze reden werd voor de site Tinellaan Gunther Noens (Gate bvba) als
prehistoricus bij de opgraving betrokken. Hij werd om advies gevraagd op het moment dat de
podzolbodem zichtbaar werd (werkput 1 zone A, zone B was toen reeds opgegraven). Hij adviseerde
om boringen te zetten in een verspringend driehoeksgrid van 5m. Er werd geboord met een
Edelman-boor van 7cm breed om het bodemprofiel te registreren. Vervolgens werd er met een
Edelman-boor van 15cm breed nageboord om het potentieel op vondsten te vergroten. De
opgeboorde sedimenten werden uitgezeefd op een metalen zeef met maaswijdte 0.5mm.
Enkel boringen 22 en 16 (werkput 2 zone B) leverden elk een chip op. Verder werden er in enkele
middeleeuwse sporen die uitgegraven waren in de moederbodem twee steentijd vondsten gedaan
(mogelijk een schrabber en een kling). Deze sporen situeerden zich rond boring 23, eveneens in
werkput 2 zone B. De methodologie werd verder ongewijzigd gehandhaafd. Wel werd er geadviseerd
om rond de sporen waarin prehistorische vondsten gedaan werden, extra op te schaven en de
coupes telkens wat breder en dieper te maken, echter zonder resultaat.
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Middeleeuwen:

Figuur 89: Site Tinellaan: overzicht van sporen op het onderste opgravingsvlak en muren/vloeren uit verschillende vlakken.
(bron: GIS Stad Mechelen)

Er werden veel sporen teruggevonden uit de middeleeuwse periode. Een van de oudste sporen is een
greppel die parallel aan de E. Tinellaan liep. De vulling van de greppel bestond onderaan uit hetzelfde
zwarte venige materiaal dat door de aardkundige aangeduid werd als dezelfde als de oorspronkelijke
begroeiing ter plaatse.

Figuur 90: Site Tinellaan: werkputten 1 en 2, met aanduiding van de greppel. (Bron: GIS Stad Mechelen)
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Figuur 91: Site Tinellaan, werkput 1 zone A, middeleeuwse sporen: greppel in het opgravingsvlak. (bron: opgravingsarchief
Stad Mechelen)

Figuur 92: Site Tinellaan, werkput 1 zone A, middeleeuwse sporen: greppel in coupe. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)
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In dezelfde zone werd een restant gevonden van een middeleeuws loopvlak (op een hoogte van ca.
5.40m+TAW) . Op de rest van de site was dit verdwenen door latere ingrepen, maar in deze zone was
het gedeeltelijk bewaard gebleven. Dit loopvlak lag bovenop de greppelvulling en bovenop de sporen
van ontginning. Het loopvlak werd vastgesteld in een coupe, en werd nadien ook in het
opgravingsvlak handmatig blootgelegd.

Figuur 93: Site Tinellaan, werkput 1 zone A, middeleeuwse sporen: restant van het middeleeuwse loopvlak in coupe. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 94: Site Tinellaan, werkput 1 zone A, middeleeuwse sporen: restant van het middeleeuwse loopvlak in het
opgravingsvlak. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Verder waren er nog veel paalkuilen aanwezig in de moederbodem, waarvan de meerderheid
vermoedelijk van middeleeuwse oorsprong is. Een gedeelte van deze paalkuilen ligt in duidelijke
rijen. Zij zijn waarschijnlijk afkomstig van lakenramen.

Figuur 95: Site Tinellaan, werkputten 1 en 2, middeleeuwse sporen: rijen met paalkuilen. (bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 96: Site Tinellaan, werkput 1 zone B, middeleeuwse sporen: voorbeeld van een
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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rij paalkuilen. (bron:

Figuur 97: Site Tinellaan, werkput 1 zone B, middeleeuwse sporen: voorbeeld van een coupe op de rijen met paalkuilen.
(bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Lakenloodjes.
Op de site Tinellaan werden met behulp van de metaaldetector reeds 55 lakenloodjes gevonden.
Kuil met vondsten van een mallenmaker (steensnijder)?
In werkput 2 werden er, ondanks de zware verstoringen toch interessante sporen vrijgelegd. Een van
deze sporen was een grote kuil met middeleeuws aardewerk en talloze kleine fragmenten bewerkte
natuursteen. Vermoedelijk was dit het afval van een mallenmaker (steensnijder).

Figuur 98: Site Tinellaan, werkput 2 zone A, middeleeuwse sporen: kuil met afval van een mallenmaker. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Figuur 99: Site Tinellaan, middeleeuwse sporen: stukje bewerkt natuursteen, afval van een mallenmaker. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Verder naar het zuidoosten (WP 4) werd er ook nog een schuin georiënteerde greppel gevonden.
Deze noord-zuid gericht gerichte greppel wijkt af van de rest van de sporen, die eerder noordwestzuidoost gericht zijn (parallel aan de huidige E. Tinellaan). De juiste betekenis van dit spoor is
momenteel nog niet geheel duidelijk.

Figuur 100: Site Tinellaan, werkput 4, middeleeuwse sporen: noord-zuid georiënteerde greppel. (bron: opgravingsarchief
Stad Mechelen)
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Nieuwe tijd:
Ook de sporen uit de nieuwe tijd waren talrijk. Hier kan o.a. een beerput vermeld worden. Deze
beerput werd teruggevonden in werkput 2, langs de rooilijn van de E. Tinellaan. Deze werd niet
volledig blootgelegd gezien de instabiliteit van het profiel ernaast. Wanneer we de ligging van de
beerput projecteren op de kadasterkaart van 1824, valt op dat deze beerput op het openbaar
domein lijkt te liggen. Dit gegeven dient nog verder onderzocht te worden.

Figuur 101: Site Tinellaan, werkputten 1 en 2: opgravingsvlak 1 met aanduiding van locatie van de beerput. (bron: GIS Stad
Mechelen)

Tot de sporen uit de nieuwe tijd behoort ook de bleekweide die uit de historische gegevens bekend
is. Deze bleekweide wordt gevormd door een dik pakket grijsbruin zand dat zich over een groot deel
van het terrein uitstrekt. Op en in dit pakket zand werd een groot aantal metaalvondsten gedaan,
met behulp van de metaaldetector.
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Figuur 102: Site Tinellaan, werkput 1, sporen uit de nieuwe tijd: pakket grijs-bruin zand van de bleekweide. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Bij deze bleekweide horen waterbekkens. Een dergelijk waterbekken werd teruggevonden in
werkput 4. Het bestond uit een eenvoudige houten beschoeiing, waarvan de randen op een gegeven
moment verstevigd werden door een puinpakket. De juiste bouwdatum van het waterbekken is nog
niet gekend, hiervoor moet een dendrochronologisch onderzoek uitgevoerd worden.

Figuur 103: Site Tinellaan, werkput 4, sporen uit de nieuwe tijd: houten waterbekken. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)
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Verder werd in werkputten 1, 3, 4 en 5 een zeer grote vijver aangetroffen. De juiste datum van
aanleg van deze vijver is nog niet gekend, hij was in ieder geval in gebruik tezamen met de
bleekweide. Hij werd uiteindelijk gedempt aan het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste
eeuw. Van de vulling werden stalen met mollusken genomen die mogelijk een indicatie kunnen
geven van de waterkwaliteit.

Figuur 104: Site Tinellaan, werkputten 1,2,3 4 en 5, sporen uit de nieuwe tijd: aanduiding van de vijver. (bron: GIS Stad
Mechelen)

Figuur 105: Site Tinellaan, werkput 1, sporen uit de nieuwe tijd: vijver. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Figuur 106: Site Tinellaan, werkput 5, sporen uit de nieuwe tijd: vijver. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 107: Site Tinellaan, werkput 4, sporen uit de nieuwe tijd: vijver. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Deze waterbekkens van de bleekweide en de vijver hadden een watertoevoer nodig. In werkputten 1
en 2 werden drie opeenvolgende waterkanalen vrij gelegd die dienden om water te betrekken uit de
stadsgracht. Vanuit de stadsgracht komen zij alle drie op dezelfde plek toe op het terrein. Wanneer
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we deze waterkanalen projecteren op de kadasterkaart van 1824, kunnen we zeggen dat de plek
waar ze alle drie samenkomen, de enige plaats is waar het perceel waarop de bleekweide lag,
grensde aan de stadsgracht. De watertoevoer van het houten waterbekken in werkput 4 werd niet
teruggevonden binnen de opgegraven zone.

Figuur 108: Site Tinellaan, werkputten 1 en 2, sporen uit de nieuwe tijd: aanduiding van de waterkanalen. (bron: GIS Stad
Mechelen)

Van het meest recente kanaal dat bovenaan aangetroffen werd, is de datering en het eindpunt nog
niet geheel duidelijk. Het middelste kanaal was duidelijk een watertoevoer voor de grote vijver. Het
oudste kanaal was vermoedelijk een watertoevoer voor een waterbekken dat net buiten de
opgravingssleuf viel. Het was een gemetseld kanaal met dekstenen in zandsteen dat net voor het
zuidwestelijke profiel van werkput 1 overging in een houten buis. Dit kanaal maakte ook gebruik van
een ronde bezinkput waarin het water van de stadsgracht eerst terechtkwam voor het verder over
de site geleid werd.
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Figuur 109: Site Tinellaan, werkput 2 zone A: het jongste waterkanaal. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 110: Site Tinellaan, werkput 2 zone A: de watertoevoer voor de grote vijver. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Figuur 111: Site Tinellaan, werkput 2 zone A: het oudste waterkanaal, verstoord door het middelste kanaal… Tegen het
profiel aan de resten van een bezinkput. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 112: Site Tinellaan, werkput 2 zone A: bezinkput behorend bij het oudste waterkanaal. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)
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Nieuwste tijd:
Van een aantal sporen is de datering momenteel nog onzeker. Zij komen voor op de kadasterkaart
van 1824, dus zijn ze zeker in gebruik aan het begin van de 19de eeuw. Ze kunnen echter ook een
oudere oorsprong hebben…. Hiervoor moet het aardewerk uit de sporen eerst geanalyseerd worden.
In het uiterste westen werden de resten van een kelder aangetroffen. De kelder had een vloer in
elleboogverband. Bij verder onderzoek bleek de vloer niet te bestaan uit bakstenen maar uit tegels
(ca. 3cm dik). Naast deze kelder bevond zich, onder een dik puinpakket, een waterput in zandsteen.

Figuur 113: Site Tinellaan, werkput 2 zone B, sporen uit de nieuwste tijd: kelder met vloer. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)

Figuur 114: Site Tinellaan, werkput 2 zone B, sporen uit de nieuwste tijd: waterput en keldermuren. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Verder was er ook nog een bakstenen goot met een bezinkput aanwezig, die van het westen naar het
oosten liep. Van de gelaagde vulling van deze bezinkput werd een pollenstaal genomen.

Figuur 115: Site Tinellaan, werkput 2 zone B, sporen uit de nieuwste tijd: waterkanaal met bezinkput. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Figuur 116: Werkput 2 zone B, opgravingsvlak 1: detail van de bezinkput. (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Wanneer we al deze sporen projecteren op de kadasterkaart van 1824, zien we dat ze (min of meer)
samenvallen met de opgetekende washuizen (zie verder in ‘Datering en interpretatie van het
onderzochte gebied).

Figuur 117: Site Tinellaan, werkputten 1 en 2, niveau 1 en muren uit alle vlakken: aanduiding van de resten van de
washuizen. (bron: GIS Stad Mechelen)

Verder werden er nog een aantal zeer recente muren aangetroffen, gemetseld met een
bastaardmortel.

Figuur 118: Site Tinellaan, werkput 1: zeer recente muren (bron: opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Samenvatting archeologisch kader
Er werd al heel wat archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen het plangebied en in de
onmiddellijke omgeving ervan. Er werden archeologische sporen aangetroffen uit verschillende
periodes. Er werden steentijd artefacten gevonden op de site Stompaertshoek en op de site
Tinellaan. Deze bevonden zich in stratigrafisch primaire positie in de moederbodem en werden
aangetroffen op plaatsen waar er een podzolbodem werd vastgesteld. Op Stompaertshoek ging het
om een site met een lage densiteitsstrooiing van vondsten uit verschillende occupatiefases
(vroeg/midden mesolithicum en laat-mesolithicum).
De oudste archeologische sporen dateren uit de middeleeuwen, het gaat om greppels (sites
Arresthuis, Tinellaan en Stompaertshoek), kuilen met pottenbakkersafval (site Arresthuis), restanten
van de lakennijverheid (sites Stompaertshoek en site Tinellaan) en een kuil met afval van een
mallenmaker/steensnijder (site Tinellaan). Op de sites Tinellaan en Stompaertshoek werd een
loopvlak uit de middeleeuwen aangetroffen (weliswaar beperkt in oppervlakte), op de andere sites
werd dit verstoord door latere bodemingrepen. Verder waren er op de site Tinellaan ook nog enkele
middeleeuwse ophogingslagen aanwezig. Afgezien van dit loopoppervlak en de ophogingslagen,
betreffen de middeleeuwse resten vooral sporen die uitgegraven werden in de moederbodem. Zij
werden vrij gelegd op verschillende dieptes, naargelang de diepte waarop de moederbodem
aangetroffen werd. Over het algemeen kan een helling waargenomen worden van de Tinellaan in het
noorden naar de Jodenstraat in het zuiden. De hoogtes waarop de sporen in de moederbodem
aangetroffen werden, worden hieronder weergegeven op een kaart. De hoogtes op de kaart zijn een
combinatie van gegevens afkomstig uit de opgravingen, proefputten, booronderzoek en begeleiding
van werken.

Figuur 119: Kadasterkaart met weergave van de hoogte waarop de sporen in de moederbodem aangetroffen werden.
(bron: GIS Stad Mechelen)
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Figuur 120: Kadasterkaart met weergave van de hoogte waarop de sporen in de moederbodem aangetroffen werden, detail
plangebied (bron: GIS Stad Mechelen)

Deze resultaten kunnen nog aangevuld worden met booronderzoek in functie van het
milieuhygiënisch onderderzoek. Het Standaard Technisch Verslag (code PMGLJ11527), opgesteld
door de Bodemkundige Dienst van België vzw in opdracht van de stad Mechelen toont twee boringen
in het zuiden van het plangebied, namelijk boringen 9 en 10. Boorstaat 9 geeft vanaf -1.50m onder
maaiveld ‘zand, matig fijn, zwak siltig, licht grijsgeel’. Vermoedelijk gaat het hier om de
moederbodem. Boorstaat 10 geeft hetzelfde resultaat op -2m onder maaiveld. Wanneer we deze
hoogtes onder maaiveld omrekenen op basis van de gegevens op www. geopunt.be (voor beide
punten ligt het maaiveld op ca. 6.1m+TAW), komen we voor boring 9 uit op 4.60m+TAW en voor
boring 10 op 4.10m+TAW
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Figuur 121: Locatie boringen B9 en B10 in functie van het milieuhygiënisch onderzoek (Bron: Standaard Technisch Verslag)
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Figuur 122: Boorstaten van boringen 9B9 en B10, uitgevoerd in functie van het milieuhygiënisch onderzoek (bron:
Standaard Technisch Verslag)

De sporen uit de nieuwe tijd omvatten restanten van een bleekweide en bijhorende waterbekkens
en watertoevoer (site Stompaertshoek en site Tinellaan). De houten wanden die in proefput 3 van
het vooronderzoek aangetroffen werd, waren afkomstig van een dergelijk waterbekken, niet van een
vollerskuip. Op de site Tinellaan was een zeer grote (vis-)vijver aanwezig en resten van bebouwing
(kelder, waterput, beerput). In proefput 1 waren er resten van muurwerk aanwezig (mogelijk een
beerput) die door de auteur toegeschreven werd aan het dominicanenklooster. Op de site Arresthuis
werden enkele waterputten en puinkuilen gevonden die vermoedelijk gelegen waren op achtererven
en de kloostertuin van het dominicanenklooster. Bij de begeleiding van de werken voor de heraanleg
van het plein aan de Goswin de Stassartstraat werden resten van herbergen aangetroffen die
afgebroken werden voor de bouw van het Arresthuis (1830-1831). Bij de begeleiding van de werken
ten zuiden van de site Arresthuis werd een ophogingslaag aangetroffen die mogelijk werd
aangevoerd bij de bouw van het dominicanenklooster. De sporen uit de nieuwste tijd omvatten
resten van het Arresthuis en militair hospitaal (site Arresthuis en proefput 1) en resten van
washuizen (site Tinellaan).
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De sporen uit de nieuwe tijd en nieuwste tijd bevinden zich dichter tegen het oppervlak en situeren
zich vooral op opgravingsvlak 1, dat zich op de meeste plaatsen 1m à 1.5m onder maaiveld bevond.
Hierbij dient wel vermeld te worden dat de installaties die bij de bleekweide horen dieper gelegen
waren dan het eerste opgravingsvlak. De aangetroffen waterbekkens op de sites Tinellaan en
Stompaertshoek werden uitgegraven in de moederbodem, de bleekweide helde hier plaatselijk af
naar de waterbekken. Ook voor de grote vijver op de site Tinellaan lijkt dit bij een eerste analyse op
te gaan. Ook de watertoevoer (goten) voor vijver en waterbekkens bevond zich op een dieper niveau,
zij kennen bovendien een verval van aan de stadsgracht (Tinellaan) in de richting van het
stadscentrum.

Figuur 123: Hoogtes van opgravingsvlak 1, uitgedrukt in TAW (bron: Gis Stad Mechelen).

Op basis van het archeologisch onderzoek op de site Arresthuis, de begeleiding der werken ten
zuiden en ten westen van het Arresthuis en proefput 1 binnen het plangebied, kan een belangrijke
vaststelling gemaakt worden: de ingrepen uit de 19de en 20ste eeuw hebben weliswaar een grote
impact op het archeologisch erfgoed gezien de zware funderingen van de militaire gebouwen, maar
deze impact is plaatselijk. De funderingen reiken tot op de moederbodem, maar zowel onder als
tussen deze funderingen bevonden zich nog interessante archeologische sporen. Hun impact is dus
plaatselijk zeer groot, maar ruimtelijk gezien eerder beperkt.
Een andere vaststelling is dat er zich langs de E.Tinellaan een gebied uitstrekt waarbinnen de
originele bodem (een podzolbodem) sporadisch bewaard gebleven is, met kans op steentijd
artefactensites. Op de site Stompaertshoek kon door middel van uitzeven vastgesteld worden dat het
hier gaat om een lage densiteitsstrooiing van vondsten uit verschillende occupatiefasen. Op de site
Tinellaan werd door middel van verkennend archeologisch booronderzoek een klein aantal steentijd
artefacten gevonden. De verwachting naar de aanwezigheid van een belangrijke steentijd
artefactensite binnen het plangebied is dus eerder laag (zie ‘Potentieel op kennisvermeerdering’)
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maar dient verder geëvalueerd te worden. Hier kan ook aangestipt worden dat voorafgaandelijke
boringen binnen het plangebied, die tot doel hadden de opbouw van de bodem in kaart te brengen,
grotendeels mislukten. De reden hiervoor is een dik, vrij puinig ophogingspakket dat voor een
handboor (type Edelman) vaak ondoordringbaar bleek.

Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat het onderzochte gebied archeologische
vondsten en sporen bevat uit de steentijd, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd. De hier
volgende datering en interpretatie van het plangebied is gebaseerd op de gegevens uit het ‘historisch
kader’ en het ‘archeologisch kader’.
Steentijd en landschap
Het bureauonderzoek maakt duidelijk dat er een steentijd artefactensite aanwezig is op het
onderzochte gebied. De aard en het belang ervan dienen nog verder geëvalueerd te worden.
Binnen het plangebied konden reeds beperkte arealen podzolbodem vastgesteld worden (site
Tinellaan). Plaatselijk was er mogelijk een meer venige begroeiing aanwezig, waarvan nog zeer
schaarse restanten aanwezig waren.

Figuur 124: Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel langsheen de E. Tinellaan, detail podzol. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)

Figuur 125: Site Tinellaaan, werkput 1 zone A, opgravingsvlak 4: mogelijk restant van venige begroeiing in coupe. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)
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Historische periode
Ontginning?
Binnen het plangebied bevinden zich mogelijk sporen van ontginning van de plaatselijk aanwezige
venige begroeiing, deze konden vastgesteld worden op de site Tinellaan. Deze sporen bevonden zich
onder een middeleeuwse ophogingslaag.

Figuur 126: Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel langsheen de E. Tinellaan, gezien vanuit het oosten. (bron:
opgravingsarchief Stad Mechelen)

Voor wat de verdere evolutie binnen de historische periode betreft, kan het plangebied verdeeld
worden in twee zones die elk een eigen ontwikkeling kennen, met als scheidingslijn de huidige
Kattenbleekstraat.
De Kattenbleekstraat
De Kattenbleekstraat is een zijstraat van de Jodenstraat en moet reeds in de middeleeuwen dicht
bebouwd geweest zijn. De straat wordt voor het eerst vermeld onder de naam cattenstrate in 1307.
De betekenis van de naam Kattenstraat is onzeker. De naam verwijst mogelijk naar een militair
apparaat dat gebruikt werd bij de verdediging van de stad. Voor wat Mechelen betreft, is de militaire
betekenis van de Kattenstraat zeker, omdat de stad Mechelen in 1320 een terrein verkocht bij de
Kattenstraat op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de stad het terrein in tijden van oorlog zou mogen
gebruiken. Hoe het terrein precies gebruikt werd en welke sporen dit zou kunnen nagelaten hebben
is echter onduidelijk. In het Wijkboek van 1646 wordt de straat Catteraemstraetken genoemd. De
naamsverandering naar Kattenraamstraat is te wijten aan het erf genaamd Kattenraam, dat vanaf
1587 in de bronnen opduikt. Het woord ‘raam’ verwijst hier naar lakenramen. Vanaf 1851 staat het
straatje bekend als de Kattenblijkstraat.
Ten westen van de Kattenbleekstraat
Een stukje ten westen van de Kattenbleekstraat bevond zich de thans verdwenen Volcardstraat, die
voor het eerst vermeld wordt in 1311. De straat ontleende zijn naam aan Arnold Volcard die voor
1328 bezittingen had in deze omgeving. Vanaf 1544 wordt het straatje ook wel Gielemans straetken
genoemd. In 1657 kregen de dominicanen van het stadsbestuur toestemming om het
Gillemansstraatje te mogen overbouwen zodat zij hun eigendommen aan beide zijden van het
straatje konden verbinden Het werd dus vermoedelijk geïntegreerd in het latere
dominicanenklooster. Op basis van de evolutie van de bebouwing tussen Volcardstraat en
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Kattenbleekstraat, kan aangenomen worden dat het plangebied dit bouwblok voor een groot deel
beslaat, met uitzondering van de zuidelijke zone langs de Jodenstraat.

Figuur 127: Kadasterkaart met de aanduiding van het hypothetisch tracé van de verdwenen Volcardstraat ten westen van
de Kattenbleekstraat (Bron: GIS Stad Mechelen)

Het bouwblok tussen de Kattenbleekstraat en de Volcardstraat kent een interessante ontwikkeling.
Ten eerste kan het erf van Arnold Volcard hier gesitueerd worden, hij kan beschouwd worden als de
belangrijkste eigenaar van dit straatje aan het begin van de 14de eeuw. Arnold lijkt een uitgebreid
geheel van goederen te hebben bezeten rond de Volcardstraat, diep in het bouwblok tegen de
stadsvest aan. Zijn bezittingen zouden zich naar het oosten uitstrekken tot aan de Kattenstraat.
In een akte van 1379 is er sprake van de woning genaamd Volcaerdszaal gelegen in de Volcaerdstraat
(mansionem dictam volkaertssale, sitam inde volkaertstrate). Het gaat hierbij ongetwijfeld om de
woning die aan Arnold Volcard had toebehoord. Verder behoren volgens de historische bronnen ook
een boomgaard, drie kamers en een erf aan de Kattenstraat tot de bezittingen van Arnold Volcard
ten westen van de Kattenbleekstraat. Er werden voorlopig nog geen archeologische resten
aangetroffen die toegeschreven kunnen worden aan Arnold Volcard. Een gedeelte van zijn
bezittingen zouden zich wel binnen het plangebied moeten bevinden...

Figuur 128: Reconstructie van het bezit van Arnold Volcaerd (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer,
1550-1565)
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In 1652 kreeg de orde van de predikheren of dominicanen van de landsvorst de toestemming om in
Mechelen een klooster op te richten. In de periode 1655-1665 kocht de orde daarvoor een aantal
huizen en tuinen op in de Kerkhofstraat, Jodenstraat, Volcardstraat en Kattenstraat. De predikheren
stelden een schema op van deze percelen. Het schema geeft dus de toestand weer van de
percelering voor de inplanting van het klooster. Op basis van het Wijkboek van 1646 kan een
overzicht gegeven worden van de eigenaars.
Op de hoek van de Kattenbleekstraat (‘Cattenraemstraat’) met de Jodenstraat situeert zich een
perceel met daarop vier huizen. Deze vier huizen waren volgens het Wijkboek in 1646 in bezit van
Susanna Lemmens, echtgenote van Jacop Dresseler en in 1657 in het bezit van Peter Van Oostenrijk.
Langs de Kattenbleekstraat, in het midden ongeveer, staan 2 huizen, het ene van de stad Mechelen,
het andere horend bij een ‘hof van den blijck’. Deze ‘Hof van den Blijck’ vormt mogelijk een
onderdeel van de bleekweide ‘het Kattenraam’, dat aan de oostzijde van de Kattenbleekstraat
gelegen is. Ten westen van deze percelen ligt nog een groot perceel van Jan van de Bossche en een
aantal kleinere percelen, gelegen aan de Volcardstraat/Schilmans straetken en de Jodenstraat.
Het perceel dat eigendom is van Suzanna Lemmens, op de hoek van de Kattenbleekstraat en de
Jodenstraat, valt waarschijnlijk buiten het plangebied. De overige erven situeren zich vermoedelijk
deels binnen het plangebied. Er zijn nog geen archeologische resten die met zekerheid aan deze
percelen en bebouwing werden kunnen toegeschreven worden. De bakstenen muren die bij het
proefputtenonderzoek van Triharch werden aangetroffen, zouden qua locatie kunnen
overeenstemmen met deze bebouwing en percelering. In het rapport voorgesteld worden zij echter
geïnterpreteerd als behorend tot het klooster maar men kan zich afvragen hoe nauwkeurig een
datering op basis van vondsten uit een proefput is….

Figuur 129: Reconstructie van de percelen in de Jodenstraat die werden aangekocht door de predikheren in 1655-1665, op
basis van de Wijkboeken (rood) en een kaart uit het archief van de predikheren (blauw) (Bron: De Pue 1986 en Olbrechts
2006abc)
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Figuur 130: Kadasterkaart met aanduiding van het hypothetisch tracé van de verdwenen Volcardstraat/Schilsmans
straetken en de inplanting van de proefputten (Bron: GIS Stad Mechelen)

Figuur 131: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) en lokalisatie van de proefputten door studiebureau
Triharch . (bron: GIS Stad Mechelen, op basis van een opgravingsplan in Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 13)
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Uiteindelijk verwierven de dominicanen bijna alle terreinen ten westen van de Kattenstraat. Zij
bouwden hierop hun klooster, dat afgebeeld staat op een gravure uit 1719. Pas in 1720 werd gestart
met de bouw van de kerk...

Figuur 132: Gravure met perspectiefzicht op het klooster van de predikheren te Mechelen, 1719 (Bron: Stadsarchief
Mechelen)

Op de hoek van de Jodenstraat met de Kattenstraat stond ‘de Kluis’. Dit geheel aan gebouwen gaat
vermoedelijk terug op de eigendommen van Suzanna Lemmens die opgetekend staan op het schema
dat de predikheren opstelden naar aanleiding van de aankoop van de percelen. Dit complex
behoorde volgens de gravure tot het klooster. Net zoals het eigendom van Suzanna Lemmens valt dit
vermoedelijk buiten het plangebied. De Kluis werd in 1798 opgeheven door de Franse
revolutionairen en daarna aangekocht door de heer Permesaen. Het eigendom kan aangeduid
worden op de kaart van het Primitief Kadaster (1824), daaruit blijkt dat dit perceel buiten het
plangebied valt.

Figuur 133 en figuur 134: Perspectiefzicht op het klooster van de predikheren te Mechelen, 1619 (Bron: Stadsarchief
Mechelen) en kaart uit het archief van de predikheren (Bron: De Pue 1986)
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Figuur 135: Het eigendom van Philippus Parmisaen in de Jodenstraat op basis van de kaart van het Primitief Kadaster van
ca. 1824 en de kadastrale legger van 1834 (Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de Stedelijke dienst
Archeologie van Mechelen)

Figuur 136: Primitief kadaster van ca. 1824 met aanduiding van het plangebied. Perceel nr. 8 valt buiten het plangebied
(Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de Stedelijke dienst Archeologie van Mechelen).
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De Infirmerie van het klooster wordt op de gravure achter de Kluis gesitueerd, en het laatste stuk van
de Kattenbleekstraat werd geïncorporeerd in de kloostertuin, die via een poortje een uitweg biedt
via de Kattenbleekstraat. Deze infirmerie lijkt terug te gaan op de twee huizen die opgetekend staan
op de kaart uit het archief van de predikheren staan, nl. het huis van de stad Mechelen en het huis
horend bij ‘den hof van den blijck’. Deze infirmerie bevindt zich vermoedelijk binnen het plangebied,
net zoals een deel van de kloostertuin. Er werden nog geen archeologische resten van dit gebouw
blootgelegd.

Figuur 137 en figuur 138: Perspectiefzicht op het klooster van de predikheren te Mechelen, 1619 (Bron: Stadsarchief
Mechelen) en kaart uit het archief van de predikheren (Bron: De Pue 1986)

In 1796 werd het klooster van de Predikheren gesloten door de Franse Republiek. In 1815 werd het
klooster omgevormd tot kazerne van de artillerie door het Hollands bestuur. Volgens de kadastrale
legger van 1834 was er een wapenmagazijn gevestigd in het voormalig predikherenklooster . Volgens
de legger van de Popp-kaart van ca. 1860 was er nog steeds een wapenmagazijn gevestigd in perceel
5b van sectie B. Op de Popp kaart zelf is het voormalige kloosterpand aangeduid als militair
ziekenhuis en de kerk als arsenaal.

Figuur 139: Inrichting van het voormalige predikherenklooster als wapenarsenaal en militair hospitaal volgens de kaart van
Popp (Bron: Stadsarchief Mechelen)
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Na de Eerste Wereldoorlog kreeg het complex de naam Kazerne Generaal Delobbe. De kazerne blijft
tot 1975 in gebruik door verschillende afdelingen van het leger. Op basis van een grondplan van de
kazerne uit 1940 blijkt dat het leger verschillende gebouwen liet optrekken op het voormalige
kloosterdomein. Op de plaats waar vroeger de Infirmerie van het klooster stond, blijkt een stal te zijn
gebouwd. In het verlengde van de Kattenbleekstraat, tegen de vest aan, bevindt zich een mess voor
de officieren. Beide gebouwen bestaan vandaag nog steeds en waren tussen 1978 en 2016 in gebruik
door het jeugdhuis ROJM (Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen). Alle andere bijgebouwen
werden gesloopt in 1978. Op 21 juni 1979 verscheen in het Belgisch Staatsblad de officiële erkenning
als monument van de resterende gebouwen.

Figuur 140: Grondplan van de kazerne in 1940, met aanduiding van de sinds 1864 door het leger opgetrokken gebouwen in
het blauw (Bron: Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 33)

Op basis van het grondplan van 1940 en de locatie van de proefputten die door studiebureau
Triharch uitgevoerd werden, kan geopperd worden dat de bakstenen pijlers die aangetroffen werden
in proefput 1, vermoedelijk toe te schrijven zijn aan de artillerieloods.

97

Figuur 141: Kadasterkaart met aanduiding van het plangebied (rood) en lokalisatie van de proefputten door studiebureau
Triharch . (bron: GIS Stad Mechelen, op basis van een opgravingsplan in Cornelis, Cosyns en Sevenants 2011: 13)

Figuur 142: Proefput 1, met op vlak 1 de bakstenen pijlers en op vlak 2 enkele oudere bakstenen muren. (Bron: Cornelis,
Cosyns en Sevenants 2011: 14)
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Ten oosten van de Kattenbleekstraat
Het bouwblok ten oosten van de Kattenbleekstraat strekte zich oorspronkelijk uit tot in de F.de
Merodestraat (de vroegere Koestraat). Pas in 1923 werd de Van Busleydenstraat aangelegd die de
huidige grens vormt van het bouwblok (en tevens van het plangebied).
De geschiedenis van deze zone ten oosten van de Kattenbleekstraat is sterk gelinkt aan de
textielnijverheid (wol en linnen). De eerste indicatie voor de aanwezigheid van de lakennijverheid in
deze zone dateert uit 1320. De stad Mechelen geeft dan aan Gillis van Adegem een terrein én de
toestemming om er lakenramen op te richten. Het terrein dat Gillis van Adegem aankocht strekte
zich uit van de Kattenstraat tot aan de Koepoort. Hoever dit erf zich naar het zuiden (Jodenstraat)
uitstrekte, is niet duidelijk. Mogelijk bevonden er zich nog andere lakenramen in deze omgeving.

Figuur 143: Reconstructie van het bezit van Gillis van Adegem (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer,
1550-1565)

Vanaf 1557 is er sprake van een huis en een raam van het droogscheerdersambacht in de
Kattenstraat. In 1574 wordt het terrein omschreven als een raam met een groot huis en met het huis
waar de ‘ramer’ in woont, daarbij nog drie kleine huizen op de berg en een huis aan de poort van het
raam, een hof, vijver en grond. Vanaf 1586 wordt het raam van het droogscheerdersambacht het
‘Kattenraam’ genoemd. Wanneer het ambacht het raam in 1587 verkoopt, wordt het omschreven als
een huis met waterput (porput), blekerij, raam, visvijver, 3 kleine huizen en een stal. In 1611 blijkt dat
er nog drie lakenramen staan in het Kattenraam, naast de stadsvest (drije Lakenramen zoo die aldaer
staen neffens den Vestberch in de Catte Raeme). Het is de laatste vermelding van ramen, en uit de
omschrijving blijkt dat het terrein ook reeds in gebruik was als bleekweide. De naam Kattenraam
bleef wel behouden nadat de lakenramen van het terrein verdwenen waren. Op de kaart van Jacob
Van Hanswijk van 1576 en de kaart van Basire van 1745 staan mogelijk lakenramen afgebeeld.
Binnen het plangebied (opgraving Tinellaan) werden reeds archeologische resten van lakenramen
blootgelegd. Het gaat om lange rijen paalkuilen waarin vermoedelijk houten staketsels gestaan
hebben.
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Figuur 144 en figuur 145: Detail van de lakenramen op de kaart van Jacob Van Hanswijk van 1576 (links) en de kaart van
Basire van 1745 (rechts). (Bron: Stadsarchief Mechelen)

Figuur 146: Site Tinellaan, werkputten 1 en 2 (rooilijn E. Tinellaan), middeleeuwse sporen: rijen met paalkuilen. (bron: GIS
Stad Mechelen)

In 1473 vermeldt een bron de aanwezigheid van een vijver oft savoir, gelegen in een hof met ramen
bij de Jodenstraat en de Kattenstraat. In 1574 wordt een vijver vermeld als een onderdeel van het
raam dat aan het ambacht van de droogscheerders behoort. In 1587 blijkt dat het Kattenrame, dat
aan het ambacht van de droogscheerders had toebehoord, voorzien was van een vispont. Gezien de
situering in de Kattenstraat gaat het in de drie gevallen waarschijnlijk over dezelfde vijver. Een
gedeelte van deze vijver werd reeds opgegraven binnen het plangebied (opgraving Tinellaan). De
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archeologische datering van deze vijver is onzeker, wel kon al vastgesteld worden dat hij in gebruik
was gedurende de nieuwe tijd.

Figuur 147: Site Tinellaan, werkputten 1,2,3 4 en 5, sporen uit de nieuwe tijd: aanduiding van de vijver. (bron: GIS Stad
Mechelen)

In 1587 bleek een deel van het terrein in gebruik reeds in gebruik als blekery. In het Wijkboek van
1646 wordt het Kattenraam omschreven als een blekerij met huis en schuur. In 1778 werd de blekerij
nog steeds Kattenraam genoemd.
Bij de omvorming van terrein met lakenramen naar bleekweiden zijn vermoedelijk wel een aantal
aanpassingen gebeurd. Een onontbeerlijk element van een bleekweide is de aanwezigheid van een
gracht om water uit te scheppen om het linnen te bevochtigen. De kaart van Ferraris van 1771-1778
en de kaart van Hunin (1800) tonen vermoedelijk dergelijke waterbekkens.

Figuur 148 en figuur 149: Waterbekkens op de kaarten van Ferraris van 1771-1778 (links) en Hunin van 1800 (rechts) (Bron:
Koninklijke Bibliotheek van België en Stadsarchief Mechelen)
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Een dergelijk waterbekken werd reeds teruggevonden op het plangebied tijdens de opgraving
Tinellaan. Er werd ook een ondergronds waterkanaal aangetroffen dat vermoedelijk naar een
dergelijk waterbekken leidde.

Figuur 150: Site Tinellaan, werkput 4, sporen uit de nieuwe tijd: houten waterbekken. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)

De functie van blekerij bleef zeker bestaan tot 1834, want in de kadastrale legger van dat jaar staat
François Joseph Polfvliet vermeld als eigenaar van het perceel 13 in sectie B, dat wordt omschreven
als een linnenblijkerij. Polfvliet bezat ook het perceel 11bis dat wordt omschreven als waschhuysen
en verder nog de aangrenzende percelen 10, 11, 12 en 13. De omvang van het gehele complex in
1834 is vermoedelijk vrijwel identiek aan de omvang van het Kattenraam in de tweede helft van de
16de eeuw.
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Figuur 151: Eigendommen van François Joseph Polfvliet op basis van de kaart van het Primitief Kadaster van ca. 1824 en de
kadastrale legger van 1835 (Bron: Stadsarchief Mechelen, kaart gedigitaliseerd door de Stedelijke dienst Archeologie van
Mechelen)

Van deze washuizen werden reeds restanten aangetroffen binnen het plangebied tijdens de
opgraving van de site Tinellaan. De resten bestaan uit een kelder, een waterput en een waterkanaal
met bezinkput.

Figuur 152: Site Tinellaan, werkput 2 zone B, sporen uit de nieuwste tijd: kelder met vloer. (bron: opgravingsarchief Stad
Mechelen)
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Volgens de legger die hoort bij de Popp kaart van 1864 was Frans Joseph Polfvliet nog steeds
eigenaar van het terrein. De functie ervan was ondertussen wel gewijzigd. Van een linnenblekerij of
washuizen was geen sprake meer. De eigenlijke bleekweide (perceel 13a) wordt nu beschreven als
een tuin en er is inmiddels een lakenfabriek op gebouwd. Van deze gebouwen werden voorlopig
nog geen archeologische resten aangetroffen.

Figuur 153: Eigendommen van François Joseph Polfvliet op basis van de kaart van Popp en de bijhorende legger (Bron:
Stadsarchief Mechelen)

Figuur 154: Kaart van Popp met aanduiding van het plangebied en de weergave van de inplanting van de nieuwe gebouwen
(bron: Stadsarchief Mechelen)
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Rijkswachtkazerne
In 1912 werd begonnen met de bouw van een nieuwe Rijkswachtkazerne. De voltooiing ervan was
voorzien voor april 1913. De gebouwen ervan bestaan nog steeds.
Jodenstraat
Het bouwblok wordt in het zuiden begrensd door de Jodenstraat. Zoals aangeven in het historisch
kader, draagt de Jodenstraat nog steeds haar oorspronkelijke benaming, die voor het eerst vermeld
werd in 1287 (Iodenstrate).

Synthese van de verhouding van het onderzochte gebied ten
aanzien van zijn landschappelijke en culturele kader
Steentijd en landschap
Het bureauonderzoek maakt duidelijk dat er een steentijd artefacten site aanwezig is op het
onderzochte gebied. De aard en het belang ervan dienen nog verder geëvalueerd te worden.
Op basis van het lithisch materiaal van de nabijgelegen site Stompaertshoek kan vermoed worden
dat het gaat om een lage densiteitsstrooiing van vondsten uit verschillende occupatiefasen
(vroeg/midden mesolithicum en laat-mesolithicum).
Zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts zijn in de nabije regio verschillende steentijd sites gekend.
De landschappelijke positie van de stad, enerzijds op een opvallende dekzandkop, gevat tussen de
valleien van Dijle en Zenne, anderzijds op een lager dekzandgebied tussen Dijle en Vrouwvliet kan
daarvoor als verklaring gegeven worden168 .
Op verschillende plaatsen in en rond het plangebied, kon vastgesteld worden dat er beperkte arealen
podzolbodem bewaard gebleven zijn aan de noordrand van de huidige stad. Wanneer we de
podzolbodems die de afgelopen jaren aangetroffen werden, in kaart brengen blijken ze gesitueerd te
zijn in de zone boven de 6m169. De podzol op de site Stompaertshoek, vlakbij het plangebied, werd
tijdens de opgraving bemonsterd. Het onderzoek van de pollenstalen door de firma BIAX toonde de
veelvuldige aanwezigheid aan van pollen van struikhei. Struikhei is een kenmerkende soort voor een
heidevegetatie170. Verschillende historische bronnen wijzen erop dat zich net ten oosten van de
Mechelse stadskern een heidelandschap bevond dat tot in de 13de eeuw bewaard bleef171.

168

Troubleyn, Meylemans en Dils 2013: 59
Kinnaer en Troubleyn 2014: 20
170
Kinnaer en Troubleyn 2014: 11
171
Kinnaer en Troubleyn 2014: 12
169

105

Figuur 155: Vondstlocaties van podzolbodems te Mechelen intra muros, op de rechteroever van de Dijle. De grens tussen
groen en geel is de 6m hoogtelijn. (bron: Kinnaer en Troubleyn 2014: 20)

Historische periode
Het plangebied bevindt zich binnen de historische stadskern van Mechelen. Deze wordt begrensd
door de tweede stadsomwalling, die gerealiseerd werd in de periode 1264-1268.
Ontginning van de heide
De ontginning van de heide ten noorden van de Mechelse stadskern speelde zich
hoogstwaarschijnlijk af in de 13de eeuw. Het initiatief om de heide te ontginnen, ging ongetwijfeld uit
van de familie Berthout. De familie Berthout was intensief betrokken bij de ontginning van het
Waverwoud in de periode 1227-1264 en ging daarna door met de verkoop en verpachting van
woeste gronden in de periode 1260-1315. De ontginning van de heide ten noorden van de Mechelse
stadskern lijkt tot de tweede fase te behoren, waarbij allerlei restgebieden in cultuur werden
gebracht172.
Stratenpatroon
De huidige straten die dit historisch bouwblok begrenzen zijn Edgard Tinellaan, Frederik de
Merodestraat (vroegere Koestraat), Jodenstraat en Goswin de Stassartstraat (vroegere
Kerkhofstraat). De Goswin de Stassartstraat en de Frederik de Merodestraat zijn twee oude
uitvalswegen die vanuit het centrum via een stadspoort leiden naar locaties in de verdere regio. De
Jodenstraat vormt een verbindingsweg tussen deze twee uitvalswegen. De Kattenbleekstraat
(vroegere Kattestraat) en de thans verdwenen Volcardstraat zijn zijstraten van de Jodenstraat. De E.
Tinellaan is na de sloop van de middeleeuwse omwalling aangelegd op het tracé van de omwalling.
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Figuur 156: Aanduiding van de straten rond het bouwblok (Bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob van Deventer,
1550-1565)

Figuur 157: Kaart met aanduiding van de middeleeuwse uitvalswegen. (Bron: Nationaal Geografisch Instituut, Depôt de la
Guerre, 1873)

Joodse gemeenschap
De Jodenstraat draagt nog steeds haar oorspronkelijke benaming, die voor het eerst vermeld werd in
1287 (Iodenstrate). De straatnaam wijst erop dat er in deze straat oorspronkelijk joden woonden.
Over de aanwezigheid van joden te Mechelen tijdens de middeleeuwen bestaat geen twijfel. In het
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‘Deutzer Memorbuch’ (een middeleeuwse joodse bron die werd opgesteld om de slachtoffers te
herdenken van de jodenvervolging van 1348), wordt Mechelen vermeld als één van de drie joodse
gemeenschappen (kehilla) in Brabant, naast Brussel en Leuven. Dit impliceert dat er niet alleen joden
woonden te Mechelen, maar dat er een aantal centrale functies aanwezig waren. Concrete
aanwijzingen voor het bestaan van een synagoge, een begraafplaats, een badhuis of een
gemeenschapshuis te Mechelen ontbreken echter. Geen enkele van de 299 gekende eigenaars of
bewoners van de Jodenstraat in de middeleeuwen kan geïdentificeerd worden als een jood. In ieder
geval woonden er elders in de stad ook joden, want in 1288 wordt ysaac dicti hackinj judei vermeld
als eigenaar van een huis in de Befferstraat. Het is ook zeker dat na de jodenvervolging van 1348 nog
joden woonden te Mechelen, want de stadsrekeningen van 1384-1385, 1396-1397 en 1405-1406
maken meldingen van bekeringen.
Ten westen van de Kattenbleekstraat
Het gebied ten westen van de Kattenbleekstraat wordt sterk getekend door de aanwezigheid van het
dominicanenklooster. Het klooster van de dominicanen (of Predikheren) van Mechelen is een
stichting van de paters van ’s Hertogenbosch die daar verdreven werden173 . In 1652 kreeg de Orde
van de Predikheren van de landsvorst de toestemming om in Mechelen een klooster op te richten.
De constructie van de vier panden van het klooster werd in fases voltrokken en was voltooid in 1689.
In 1707 werd het klooster ommuurd. In 1720 begonnen de Predikheren met de bouw van hun kerk,
een werk dat voltooid was in 1735. Onder de Franse bezetting werden de kloosterlingen in 1796
uitgedreven, de kerk en het klooster werden gesloten.
Het grondgebied van de dominicanen omvatte de ganse oppervlakte tussen de Kattenbleekstraat en
de Goswin de Stassartstraat, afgezien van de ‘Hofstad’, het perceel waar later het Arresthuis op
gebouwd zou worden. Het plangebied omvat slechts een gedeelte van dit uitgestrekte
kloosterdomein, namelijk het meest oostelijke deel waar vermoedelijk de infirmerie en een deel van
de kloostertuin te situeren is.

Figuur 158: Ferraris-kaart met weergave van het kloosterdomein en aanduiding van het plangebied (bron: Koninklijke
Bibliotheek van België, Joseph-Johann-Franz de Ferraris, 1771-1778, www.geopunt.be)
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De situatie voorafgaand aan de vestiging van het dominicanenklooster is die van een normale
bebouwing in een historische binnenstad, met kleinere en grotere percelen. Een uitzonderlijke vorm
van bebouwing is de zogenaamde ‘Volcaerdszaal’. In een akte van 1379 is er sprake van de woning
genaamd Volcaerdszaal gelegen in de Volcaerdstraat (mansionem dictam volkaertssale, sitam inde
volkaertstrate). Het gaat hierbij ongetwijfeld om de woning die aan Arnold Volcaerd had toebehoord.
De term ‘mansio’ is in de Mechelse bronnen gebruikelijk om de woningen van aanzienlijke families
mee aan te duiden, bijvoorbeeld de woonst van de Mechelse schepenfamilie van Oudegem in 1347
(mansionem de oudengheem). De aanduiding ‘zaal’ is nog uitzonderlijker. In het Middelnederlands
werd de term ‘zaal’ gebruikt om het belangrijkste woonvertrek van een kasteel mee aan te duiden of
om, meer in het algemeen, een herenwoning aan te duiden.
Als vergelijkingsmateriaal is in Mechelen enkel de vanaf 1370 vermelde ‘Zaal van Breda’ bekend, een
convent op het voormalige Groot Begijnhof extra muros. De naam verwijst naar Sophia Berthout, die
als weduwe van Hendrik van Breda het begijnhof begunstigde. Mogelijk gaat het om haar omwaterde
‘mansio’ die ze in 1276 schonk. De vermelding van een ‘refectorium’ in de Zaal van Breda in 1410
doet vermoeden dat het convent over een grote ruimte beschikte. Een mogelijke verklaring is dan
dat het voormalige grote woonvertrek van Sophia Berthout een nieuwe functie kreeg als refter. De
Volkaerdszaal was in ieder geval een woning met een hoge status, waarschijnlijk met een zeer groot
woonvertrek. Als Arnold Volcaerd een woning bezat met een dergelijke hoge status, was hij mogelijk
een verwant van Wouter Volcaerd, een hoge ambtenaar van de hertog van Brabant in de jaren 12611295.
De situatie na het sluiten van het klooster en de kerk van de dominicanen door de Franse Republiek,
wordt gekenmerkt door militaire aanwezigheid. Het terrein van voormalige klooster wordt vanaf
1815 militair domein, wat kadert in de omvorming van het ganse bouwblok tussen de
Kattenbleekstraat en de Goswin de Stassartstraat. Langs deze laatste wordt in 1830 het Arresthuis
gebouwd174.
Ten oosten van de Kattenbleekstraat
Het gebied ten oosten van de Kattenbleekstraat wordt sterk getekend door de aanwezigheid van de
textielnijverheid. Het plangebied is gelegen binnen de Sint-Jansparochie, een parochie die
gespecialiseerd was in de afwerkingsfase van de lakenindustrie175.
In totaal kunnen er in de Sint-Jansparochie zes verschillende locaties aangeduid worden waarop
lakenramen stonden, waaronder het terrein ten oosten van de Kattenbleekstraat. Vanaf 1282 duiken
de eerste vermeldingen op van lakenramen bij de Heergracht. Lakenramen zijn houten constructies
waarop de wollen laken worden opgespannen om ze terug uit te rekken na het vollen. De lakens
krompen geweldig bij het vollen. Zelfs na het terug oprekken hadden ze nog maar 2/3 van de omvang
die ze hadden op het weefgetouw. Het aanslaan van de lakens op de ramen was het werk van de
lakenscheerders. Zoals hun naam het zegt, was het scheren van het laken de belangrijkste bewerking
die ze uitvoerden, naast het opruwen, persen en strijken van het laken. Het opruwen gebeurde
terwijl het laken nog nat was, het scheren gebeurde echter nadat men het opgeruwde laken had
laten drogen. Dat verklaart waarom de scheerders ook wel ‘droogscheerders’ genoemd werden. Ze
hadden echter wel behoefte aan water voor hun activiteiten176.
Op de site Stompaertshoek konden dergelijke lakenramen archeologisch onderzocht worden. Ook op
de site Tinellaan, binnen het plangebied, werden reeds resten van ramen aangetroffen.
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Figuur 159: Lakenramen in de Sint- Jansparochie intra-muros: 1 bij de Kerkhofpoort, 2 tussen de Lange Biest en de
Heergracht, 3 bij de Koepoort, 4 tussen de Veemarkt en de Heergracht, 5 bij de Kattenstraat en de Jodenstraat, 6 tussen de
Heergracht en de Stompaertshoek. (bron: Koninklijke Bibliotheek van België, Jacob Van Deventer, bewerkte kaart
gepubliceerd in Kinnaer en Troubleyn 2014: 66)

De traditionele lakennijverheid kende op het einde van de 16de eeuw grote moeilijkheden en stortte
tijdens de godsdiensttroebelen vrijwel volledig in elkaar. Dit had tot gevolg dat de terreinen waarop
de lakenramen stonden hun nut verloren. Aangezien Mechelen tijdens de godsdienstoorlogen flink
wat van haar bevolking verloor, was er ook niet veel druk om deze open ruimte te bebouwen. In
verschillende gevallen werd besloten om de voormalige terreinen met lakenramen om te zetten in
bleekweiden177. Een bleekweide is een open terrein om gewassen huishoudlinnen te bleken door het
te drogen te leggen in de zon. Essentieel daarbij is dat het linnen vochtig wordt gehouden. Daarom is
een blekerij steeds voorzien van grachten. Uit deze grachten kan dan met een speciale schep aan een
lange steel water geschept worden dat vervolgens met een zwaai over het linnen wordt geworpen178.
De omvorming van de terreinen ten westen van de Kattenbleekstraat kadert in deze evolutie. De
omvorming van terrein met lakenramen naar bleekweide kon op de site Stompaertshoek reeds
archeologisch onderzocht worden. Ook de site Tinellaan (binnen het plangebied), leverde reeds
gegevens op over de bleekweide.
In de 19de eeuw bezaten veel van dergelijke bleekweides ook washuizen. Dit werd o.a. reeds
onderzocht voor de site Stompaertshoek179, zowel historisch als archeologisch. Meerdere blekerijen
in die omgeving worden op het plan van Popp afgebeeld met washuizen. De washuizen binnen het
plangebied passen dus binnen het algemene plaatje.
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Figuur 160: Kaart van Popp (ca. 1860) met aanduiding van blekerijen met washuizen langs de Stompaartshoek en de
Zwartzustersvest (bron: Stadsarchief Mechelen, bewerkte kaart gepubliceerd in Kinnaer en Troubleyn 2014: 93)

Potentieel op kennisvermeerdering
Potentieel en waardering
Steentijd
Voor wat betreft de steentijd heeft het plangebied potentieel om het gebruik van het landschap
langsheen de latere E. Tinellaan verder in kaart te brengen. De E. Tinellaan bevindt zich aan de rand
van een dekzandrug. Archeologisch onderzoek in en rond het plangebied heeft uitgewezen dat er
zich hier plaatselijk goed bewaarde podzolbodems bevinden, met steentijd artefacten in
stratigrafisch primaire positie. Op basis van de vlakbij gelegen opgraving Stompaertshoek lijken er
sites met een lage densiteitsstrooiing van vondsten aanwezig te zijn. Verder onderzoek in het
plangebied langs de E. Tinellaan kan deze hypothese bevestigen.
De oppervlaktearealen bewaarde podzolbodem zijn echter relatief klein voor zover momenteel kan
vastgesteld worden. De verwachting naar het aantreffen van een volwaardige steentijdsite binnen
het plangebied is dan ook eerder laag, maar dit zal nog verder geëvalueerd moeten worden.
Baanbrekend steentijdonderzoek zal hier vermoedelijk niet aan de orde zijn. Het belang van het
onderzoek naar steentijd binnen het plangebied situeert zich eerder in het in kaart brengen van het
gebruik van de dekzandrug in het noorden van de huidige stad tijdens de steentijden. De kansen die
zich voordoen voor steentijdonderzoek, hebben dus een eerder lokaal belang.
Historische periode
Het plangebied bevat potentieel informatie over de praktische organisatie van de middeleeuwse
lakennijverheid. Over het belang van de Vlaamse lakennijverheid tijdens de middeleeuwen werd al
veel geschreven. Uit historische bronnen weten we bovendien welke verschillende bewerking er
nodig waren van wol tot laken. De lakenramen worden in de Mechelse historische bronnen zeer
veelvuldig vermeld. Hoe de terreinen waarop de lakenramen stonden er in realiteit uitzagen en hoe
deze terrein (en de lakenramen zelf) functioneerden, is echter nog niet helemaal duidelijk. De vaak
voorkomende vermelding van ‘raamdijken’ blijft bijvoorbeeld mysterieus. Archeologisch onderzoek is
hier dan ook van wezenlijk belang om gegevens te verzamelen die voortkomen uit de praktijk van de
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lakennijverheid. Op de opgraving Stompaertshoek, waar de historische bronnen ook lakenramen
situeren, bleken deze lakenramen archeologisch moeilijk te vatten. Afgezien van de rijen paalkuilen
was het moeilijk in te schatten welke sporen al dan niet het restant waren van de inrichting van het
terrein voor lakenramen. Het al dan niet voorkomen van dezelfde sporen of patronen binnen het
plangebied kan een beslissend element zijn in de identificatie van deze sporen. De informatie die het
plangebied kan aanleveren, is zeker van lokaal belang maar overstijgt ook het lokale aspect.
Binnen het plangebied bevond zich een uitgestrekte bleekweide. Het plangebied bevat dus
potentieel informatie over de aanleg, inrichting en gebruik van dergelijke bleekweides. De
oppervlakte van het plangebied biedt een kans om de inrichting van dergelijke bleekweides op een
grote schaal te onderzoeken. Bovendien worden er op het terrein gedurende enige tijd zowel een
bleekweide als een lakenraam gesitueerd. De locatie van de resterende lakenramen kan misschien
aanwijzingen geven over welke ligging als preferentieel beschouwd werd voor de ramen.
Ook over de bleekweides bestaat al redelijk wat historische informatie. Hoe deze bleekweides in de
praktijk functioneerden en welke infrastructuurwerken hiervoor uitgevoerd werden, dient echter nog
verder onderzocht te worden. Hoewel er op de nabijgelegen site Stompaertshoek reeds een
bleekweide opgegraven werd en de inrichting van een dergelijke bleekweide al eens kon onderzocht
worden, bleven er na opgraving nog onopgeloste vragen. Vooral de watertoevoer en -afvoer die
nodig was voor de waterbekkens die met de bleekweides geassocieerd worden, bleef onduidelijk.
Hoewel de bleekweides niet van essentieel belang waren voor een stad als Mechelen, zijn de
archeologische gegevens die hiermee verband houden toch belangrijk. Vermoedelijk bestond er niet
oneindig veel variatie in de inrichting van de bleekweides. Een grondig onderzoek op grote schaal kan
latere opgravingen van hetzelfde soort terreinen mogelijk versnellen.
Gezien het feit dat er waterbekkens en een vijver op deze bleekweides gesitueerd worden, die water
betrekken uit de stadsgracht, zijn er misschien ook gegevens aanwezig die toelaten om de
waterkwaliteit van de stadgracht te onderzoeken
Een interessant gegeven is dat het bouwblok waarbinnen het plangebied ligt, aan de zuidzijde
begrenst wordt door de Jodenstraat. Zoals aangeven in het historisch kader, draagt de Jodenstraat
nog steeds haar oorspronkelijke benaming, die voor het eerst vermeld werd in 1287 (Iodenstrate).
Aangezien Mechelen rond 1348 een volwaardige joodse gemeenschap bezat, mogen er te Mechelen
ook joodse gemeenschapsvoorzieningen zoals een synagoge, badhuis of gemeenschapshuis verwacht
worden. De Jodenstraat is daarvoor de meest waarschijnlijke locatie. Geen enkele van de 299
gekende eigenaars of bewoners van de Jodenstraat in de middeleeuwen kan echter op basis van de
historische bronnen geïdentificeerd worden als een jood. De materiële cultuur kan hier mogelijk een
belangrijke bijdrage leveren. Het plangebied grenst weliswaar niet aan de Jodenstraat, maar
achtererven van huizen aan de Jodenstraat kunnen mogelijk wel aangesneden worden.
Het plangebied bevat mogelijk ook informatie over de mansio van Arnold Volcard, die hier aan het
begin van de 14de eeuw bezittingen had. De exacte locatie is momenteel niet gekend. De benaming
‘Volcaerdszaal’ die in de historische bronnen voorkomt is zeer ongewoon en getuigt mogelijk van een
zeer hoge status. Archeologisch onderzoek is noodzakelijk om deze hypothese te bevestigen.
Het plangebied omvat een gedeelte van domein van het dominicanenklooster. Hoewel het klooster
zelf zich buiten het plangebied bevindt, kunnen er nog resten aanwezig zijn van bijgebouwen, met
name dan van de infirmerie. Mogelijk bevat het plangebied dus bijkomende informatie over de
inrichting van het kloosterdomein en de levenswijze van de dominicanen. Het belang van deze
resten zal eerder beperkt zijn, gezien het plangebied zich niet in de kern van deze activiteitenzone
bevindt, maar aan de rand ervan.
Binnen het plangebied bevinden zich nog resten van militaire gebouwen uit de 19de en 20ste eeuw,
waaronder een artillerieloods, een stal en een mess voor officieren. Deze twee laatsten zijn
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momenteel nog in opstand bewaard en zullen gesloopt worden voorafgaand aan het archeologisch
onderzoek. Het belang van deze resten zal eerder beperkt zijn, gezien het plangebied zich niet in de
kern van deze activiteitenzone bevindt, maar aan de rand ervan.
Praktisch:
- Onder het huidige jeugdhuis ROJM en het sportterrein dat ernaast gelegen is, bevindt zich
mogelijk een gedeelte van het erf van Arnold Volcaerd. In dat geval zouden deze resten
aangesneden moeten worden tijdens de volgende opgravingscampagne in de zone van de
parkeergarage.
- het ‘Hof van den Blijck’ achter/ten westen van de Kattenbleekstraat lijkt zich gedeeltelijk zich
onder jeugdhuis ROJM en het naastgelegen sportterrein te bevinden. Deze resten zullen dus
aangesneden worden tijdens de tweede opgravingscampagne van de zone van de
parkeergarage . Het huis dat op dit ‘Hof van den Blijck’ staat, en het aanpalende ‘huis van de
stad Mechelen’ kunnen mogelijk aangesneden worden tijdens de opgraving van de zone van
gebouw ‘Baskerville’. Ook de kleinere percelen langs de Volcardstraat en de Jodenstraat
kunnen zich binnen deze zone situeren en zullen (deels) bij onderzoek van de zone van
gebouw ‘Baskerville’ onderzocht kunnen worden.
- Binnen de zone van gebouw ‘Holmes’ zal vermoedelijk een terrein met lakenramen
aangesneden worden, evenals de historisch gekende bleekweide. Ook de sporen van de 19deeeuwse lakenfabriek zullen vermoedelijk zichtbaar worden. Eventuele sporen van joodse
materiële cultuur behoren hier ook tot de mogelijkheden.
Onderzoeksvragen:
Algemeen:
- Hoe worden de terreinen aan de rand van de stad gebruikt?
- Hoe evolueert het gebruik van de terreinen aan de rand van de stad?
- Hoe heeft de natuurlijke bodem en de landschappelijke ligging een invloed gehad op het
gebruik van het terrein?
- Welke ambachten komen voor op het onderzochte terrein?
- Hoe evolueren de percelen binnen het plangebied?
- Welk voedsel consumeerden de eigenaars/bewoners van de percelen?

Specifieke personen/groepen
- Zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een joodse gemeenschap in de Jodenstraat?
- Zijn er sporen die toegeschreven kunnen worden aan het erf van Arnold Volcaerd?
Lakenramen:
- Welke sporen kunnen toegeschreven worden aan de lakennijverheid?
- Welke datering hebben deze sporen?
- Hoe zag een lakenraam er uit?
- Hoe werd een terrein voor lakenramen ingericht?
- Hoe functioneerde een terrein met lakenramen?
Bleekweide:
- Welke sporen kunnen toegeschreven worden aan de bleekweide?
- Welke datering hebben deze sporen?
- Hoe werd een terrein voor een bleekweide ingericht?
- Hoe functioneerde een bleekweide?
- Zijn er indicatoren aanwezig die aanwijzingen kunnen geven i.v.m. de waterkwaliteit in de
stadsgracht?
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-

Hoe was de waterkwaliteit?

Kloosterfase:
- Welke sporen kunnen toegeschreven worden aan het domein van het dominicanenklooster?
- Zijn er sporen of vondsten die specifiek kunnen wijzen op ziekenzorg?
- Hoe heeft de vestiging van het dominicanenklooster het plangebied beïnvloed?
Militaire aanwezigheid:
- Welke sporen kunnen toegeschreven worden aan militaire gebouwen?
- Hoe heeft de omvorming van het kloosterdomein tot militair domein het plangebied
beïnvloed?
Prehistorie
- Wat is de aard van de occupatie of activiteit in de verschillende fases?
- Is er een volwaardige steentijd artefacten site aanwezig binnen het plangebied ?
- Hoe passen deze gegevens in de ruimere context van prehistorische vondsten in het noorden
van wat later de stadskern zou worden.
- Bieden de lithische artefacten en hun spreiding informatie over het gebruik van het
landschap doorheen de tijd?
In het volledige plangebied kan archeologisch erfgoed verwacht worden (afgezien van een kleine
zone met de verstoring van de zendmast). De archeologische sporen kunnen aangetroffen worden
vanaf ca. een meter onder maaiveld (zie ‘samenvatting archeologisch kader’) tot diep in de
moederbodem.

Figuur 161: Kadasterkaart met aanduiding de zone waar archeologisch erfgoed kan verwacht worden (bron: GIS stad
Mechelen)
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Kader
Het aanwezige potentieel van archeologische sporen uit de middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd
kan niet gerealiseerd worden door verwerking van het reeds aangelegde archeologische ensemble.
Het historische gebruik van de terreinen aan de stadsrand (uitgestrekte bleekweides, lange
lakenramen, etc.) laat archeologische sporen na die enkel betekenis krijgen in een zeer breed
ruimtelijk kader. Bovendien kan men zich afvragen hoe dergelijke terreinen als geheel functioneren.
Het is dus enkel door een zo groot mogelijke oppervlakte te onderzoeken, dat deze terreinen hun
archeologische potentieel zullen waarmaken.
Het aanwezige potentieel voor wat steentijd betreft, kan niet gerealiseerd worden door verwerking
van het reeds aangelegde archeologische ensemble. De vraagstelling naar het gebruik van het
landschap langsheen de E. Tinellaan (aan de rand van een dekzandrug) kan enkel beantwoord
worden door verder onderzoek. Het kader waarbinnen dit onderzoek best uitgevoerd wordt, is dat
van een waarderend archeologisch booronderzoek. In het geval een belangrijke steentijdartefacten
site aangetroffen wordt, wordt er overgegaan tot een opgraving van een steentijd artefactensite.

Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek
Het uitgevoerde bureauonderzoek toont aan dat er zich binnen het plangebied een archeologische
site bevindt. De aard van deze site is zeer divers. Zo is er met zekerheid een steentijd artefactensite
aanwezig binnen het plangebied, waarvan de aard en het belang echter nog verder geëvalueerd
moeten worden. Op verschillende plaatsen in en rond het plangebied kon vastgesteld worden dat er
beperkte arealen podzolbodem bewaard gebleven zijn. Onderzoek van pollenstalen van de podzol op
de nabijgelegen site Stompaertshoek toonde aan dat er veel pollen van struikhei aanwezig was.
Verschillende historische bronnen wijzen er op dat zich net ten oosten van de Mechelse stadskern
een heidelandschap bevond dat tot in de 13de eeuw bewaard bleef. Binnen het plangebied werden
sporen aangetroffen die mogelijk wijzen op een eerste ontginning van het terrein tijdens de
middeleeuwen.
Tijdens de middeleeuwen ontwikkelde het terrein zich verschillend ten westen en ten oosten van de
Kattenbleekstraat. Ten westen van de Kattenbleekstraat moet er zich tijdens de middeleeuwen een
vrij dense bebouwing ontwikkeld hebben tussen deze straat en de nu verdwenen Volcaerdsstraat.
Het belangrijkste erf dat zich aan deze Volcardstraat bevond, was het erf van Arnold Volcard die hier
aan het begin van de 14de eeuw bezittingen had. De terminologie waarmee zijn woonst aangeduid
werd (‘mansio’ en ‘sale’) wijst op een woonst met een zeer hoge status. De exacte locatie van deze
bezittingen van Arnold Volcard kan niet bepaald worden. In het midden van de 17de eeuw blijkt dat
het bouwblok tussen de Kattenbleekstraat en de Volcardstraat nog steeds intens bebouwd is. Er
bevindt zich o.a. een stuk bleekweide met huis, een huis van de stad en een groot aantal andere
bebouwde percelen. Hiervan werden mogelijk tijdens proefputtenonderzoek al archeologische
resten aangetroffen. Quasi al deze percelen worden midden 17de eeuw opgekocht door de Orde der
Predikheren, die er hun klooster op bouwden. De dominicanen krijgen ook de toestemming om de
Volcardstraat te overbouwen. De infirmerie van het klooster incorporeert vermoedelijk het huis op
de bleekweide en het aangrenzende’ huis van de stad’. Op het einde van de 18de eeuw sluit de Franse
Republiek het klooster en de kerk, en in 1815 wordt het klooster omgevormd tot kazerne. Het
voormalige kloosterdomein blijft gekenmerkt door militaire aanwezigheid tot in 1975. Van de
artillerieloods die in de loop van de 19de eeuw tegen de kerk aan gebouwd werd, werden reeds
archeologische sporen aangetroffen in een proefput.
Ten oosten van de Kattenbleekstraat maakt het terrein tussen Kattenbleekstraat en de F. de
Merodestraat een andere evolutie door. Hier is er vanaf 1320 sprake van lakenramen, die in de loop
van de 16de eeuw omgevormd worden tot een uitgestrekte bleekweide met allerlei voorzieningen.
Speciaal aan dit terrein is dat er aan het einde van de 16de eeuw zowel een blekerij als lakenramen
aanwezig zijn. Bij deze bleekweide horen waterbekkens met water aan-en afvoer en ook bebouwing.
115

Op het terrein wordt vanaf 1473 een grote vijver vermeld. In de 19de eeuw wordt er een
linnenfabriek gebouwd. In 1923 werd Van Busleydenstraat aangelegd doorheen het historische
bouwblok. Van deze lakenramen, bleekweide en bijbehorende waterbekkens werden reeds
archeologische sporen aangetroffen binnen het plangebied, op de site Tinellaan. Ook de vijver kon
reeds ten dele archeologisch onderzocht worden binnen het plangebied. Zowel waterbekkens als de
visvijver betrokken water uit de stadsgracht.
De ligging van het plangebied vlak tegen de Jodenstraat maakt dat er potentieel bestaat op het
aantreffen van joodse materiële cultuur.

Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek
Binnen het plangebied wordt heel wat archeologisch erfgoed verwacht. Archiefonderzoek wees uit
dat het terrein, gelegen aan de rand van het historische stadscentrum, sinds de middeleeuwen
intensief gebruikt werd. Ten westen van de Kattenbleekstraat bevonden zich middeleeuwse huizen
die gelegen waren langs de Kattenbleekstraat, de Jodenstraat en de nu verdwenen Volcardstraat.
Een bijzondere bewoner van de Volcardstraat was Arnold Volcard, die aan het begin van de 14de
eeuw zijn naam gaf aan de straat. Hij moet van hoge afkomst geweest zijn, zijn woonst wordt
aangeduid als ‘mansio’ of ‘sale’(zaal), twee termen die gebruikt worden om woningen van grote
omvang en hoge status mee aan te duiden. Waar deze woning zich precies bevond, is niet geweten.
Een gedeelte van zijn erf bevindt zich mogelijk binnen het plangebied aangezien het zich uitstrekte
tot aan de Kattenbleekstraat. Mogelijk zullen hiervan resten aangetroffen worden tijdens de
opgravingen. Afgezien van het erf van Arnold Volcard waren er kleinere en grotere percelen
aanwezig met bijhorende bebouwing. De dominicanen rond het midden van de 17de eeuw quasi al
deze percelen op en bouwden er hun klooster op. Tijdens het archeologisch onderzoek kunnen er
mogelijk restanten aangetroffen worden van de Infirmerie (ziekenboeg) van dit klooster. In 1796
werd het klooster van de Predikheren gesloten. In 1815 werd het klooster omgevormd tot een
kazerne. De kazerne blijft tot 1975 in gebruik door verschillende afdelingen van het leger.
De ligging van het plangebied vlak tegen de Jodenstraat maakt dat er potentieel bestaat op het
aantreffen van joodse materiële cultuur uit de middeleeuwen.
Ten oosten van de Kattenbleekstraat (tussen de Kattenbleekstraat en de F. de Merodestraat)
bevonden zich vanaf 1320 lakenramen, houten staketsels waarop wollen stof opgespannen werd om
deze te rekken nadat ze gekrompen was bij het vollen (vilten). In de loop van de 16de eeuw werden
deze lakenramen vervangen door een bleekweide. Hier werd gewassen linnengoed gebleekt door het
te drogen te leggen in de zon. Op deze bleekweide waren ook houten waterbekkens aanwezig
waarvan het water gebruikt werd om het linnen nat te houden. Op het terrein bevond zich ook een
grote visvijver die vermeld wordt vanaf 1473. Zowel waterbekkens als visvijver leidden water af van
de nabijgelegen stadsgracht. Tijdens archeologisch onderzoek op de site Tinellaan werden reeds
resten van de lakenramen, de bleekweide en delen van de vijver blootgelegd. Tijdens de 19de eeuw
worden er washuizen gebouwd en nadien een linnenfabriek.
Voorafgaand aan deze bebouwing vond vermoedelijk een eerste ontginning plaats van de heide die
zich aan de noordrand van de latere stad uitstrekte. Nog ouder zijn de schaarse prehistorische
vondsten die reeds gedaan werden. Of er effectief een interessante prehistorische site aanwezig is
binnen het plangebied, moet nog verder onderzocht worden.
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sporen: kuil met afval van een mallenmaker
Site Tinellaan, middeleeuwse sporen: stukje
bewerkt natuursteen, afval van een mallenmaker
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Locatie boringen B9 en B10 in functie van het
milieuhygiënisch onderzoek
Boorstaten van boringen 9B9 en B10, uitgevoerd
in functie van het milieuhygiënisch onderzoek
Hoogtes van opgravingsvlak 1, uitgedrukt in TAW
Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel
langsheen de E. Tinellaan, detail podzol
Site Tinellaaan, werkput 1 zone A, opgravingsvlak
4: mogelijk restant van venige begroeiing in
coupe
Site Tinellaan, werkput 1 zone A: profiel
langsheen de E. Tinellaan, gezien vanuit het
oosten
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Kadasterkaart met de aanduiding van het
hypothetisch tracé van de verdwenen
Volcardstraat ten westen van de
Kattenbleekstraat
Reconstructie van het bezit van Arnold Volcaerd
Reconstructie van de percelen in de Jodenstraat
die werden aangekocht door de predikheren in
1655-1665, op basis van de Wijkboeken (rood)
en een kaart uit het archief van de predikheren
(blauw)
Kadasterkaart met aanduiding van het
hypothetisch tracé van de verdwenen
Volcardstraat/Schilsmans straetken en de
inplanting van de proefputten
Kadasterkaart met aanduiding van het
plangebied (rood) en lokalisatie van de
proefputten door studiebureau Triharch
Gravure met perspectiefzicht op het klooster van
de predikheren te Mechelen, 1719
Perspectiefzicht op het klooster van de
predikheren te Mechelen, 1619
Kaart uit het archief van de predikheren
Het eigendom van Philippus Parmisaen in de
Jodenstraat op basis van de kaart van het
Primitief Kadaster van ca. 1824 en de kadastrale
legger van 1834
Primitief kadaster van ca. 1824 met aanduiding
van het plangebied. Perceel nr. 8 valt buiten het
plangebied
Perspectiefzicht op het klooster van de
predikheren te Mechelen, 1619
Kaart uit het archief van de predikheren
Inrichting van het voormalige
predikherenklooster als wapenarsenaal en
militair hospitaal volgens de kaart van Popp
Grondplan van de kazerne in 1940, met
aanduiding van de sinds 1864 door het leger
opgetrokken gebouwen in het blauw
Kadasterkaart met aanduiding van het
plangebied (rood) en lokalisatie van de
proefputten door studiebureau Triharch
Proefput 1, met op vlak 1 de bakstenen pijlers en
op vlak 2 enkele oudere bakstenen muren.
Reconstructie van het bezit van Gillis van
Adegem
Detail van de lakenramen op de kaart van Jacob
Van Hanswijk van 1576
Detail van de lakenramen op de kaart van Basire
van 1745
Site Tinellaan, werkputten 1 en 2 (rooilijn E.
Tinellaan), middeleeuwse sporen: rijen met
paalkuilen
Site Tinellaan, werkputten 1,2,3 4 en 5, sporen
uit de nieuwe tijd: aanduiding van de vijver
Waterbekkens op de kaart van Ferraris van 17711778
Waterbekkens op de kaart van Hunin van 1800
Site Tinellaan, werkput 4, sporen uit de nieuwe
tijd: houten waterbekken
Eigendommen van François Joseph Polfvliet op
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basis van de kaart van het Primitief Kadaster van
ca. 1824 en de kadastrale legger van 1835
Site Tinellaan, werkput 2 zone B, sporen uit de
nieuwste tijd: kelder met vloer
Eigendommen van François Joseph Polfvliet op
basis van de kaart van Popp en de bijhorende
legger
Kaart van Popp met aanduiding van het
plangebied en de weergave van de inplanting
van de nieuwe gebouwen
Vondstlocaties van podzolbodems te Mechelen
intra muros, op de rechteroever van de Dijle. De
grens tussen groen en geel is de 6m hoogtelijn.
Aanduiding van de straten rond het bouwblok
Kaart met aanduiding van de middeleeuwse
uitvalswegen. (Bron:)
Ferraris-kaart met weergave van het
kloosterdomein en aanduiding van het
plangebied
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Lakenramen in de Sint- Jansparochie intramuros: 1 bij de Kerkhofpoort, 2 tussen de Lange
Biest en de Heergracht, 3 bij de Koepoort, 4
tussen de Veemarkt en de Heergracht, 5 bij de
Kattenstraat en de Jodenstraat, 6 tussen de
Heergracht en de Stompaertshoek.
Kaart van Popp (ca. 1860) met aanduiding van
blekerijen met washuizen langs de
Stompaartshoek en de Zwartzustersvest
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Lijst van bijlagen
1) Tinelsite, inplanting nieuwe toestand (bouwplan)
2) Rijkswachtkazerne, kelders (bouwplan 1979)
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