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

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?

•

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

•
•

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

•

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

1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
De geplande werken op het begijnhof bestaan uit de heraanleg van de bestaande weg die
rond het middenplein loopt, alsook de toegangsweg vanaf de Brusselsetraat (Figuur 1 en
bijlage 4a). Onder de aan te leggen wegenis zullen nieuwe nutsleidingen worden aangelegd.
Ter hoogte van de aansluiting met de Brusselsestraat wordt een inspectieput van gewapend
beton geïnstalleerd. De put is ca. 1 meter breed en zal tussen de 1 tot 2 meter onder het
maaiveld worden aangelegd (zie Figuur 2 en bijlage 4b). Voor de aanleg van de wegenis zal
ca. 42cm worden afgegraven (zie Figuur 3 en bijlage 4c) er komt een fundering van schraal
beton (20cm), daarop een mengsel van brekerzand en steenslag (7,5cm) en kasseiweg met
herbruikbare keien (ca. 15cm). Voor de afzonderlijke woningen zullen voortuinen worden
aangelegd. Tussen de voortuinen, het voetpad en de straat wordt een pad in herbruikbare
kasseistenen aangelegd (ca. 15cm). Deze komen bovenop een mengsel van brekerzand en
steenslag (7,5cm), een stuk geotextiel en een laag schraal beton (15cm). De totale
verstoring voor dit pad zal 37,5cm zijn (zie Figuur 3 en bijlage 4c). Het voetpad voor de
huizen zal worden aangelegd op een fundering van schraal beton (15cm), een bed van
ternair zandmengsel (4cm) en hier bovenop roodbruin gebakken straatstenen (ca. 15cm). De
totale verstoring zal hier ca. 34cm onder het maaiveld bedragen (zie Figuur 3 en bijlage 4c).
Op het middenplein zal een wandelpad worden aangelegd. Het pad bestaat momenteel uit
een aarden wegel, onder deze wegel werd in het verleden al een kasseiweg aangelegd (op
sommige plaatsen nog te zien). Het pad is 2 meter breed en zal aangelegd worden op een
fundering van schraal beton (15cm), een stuk geotextiel en een mengsel van brekerzand en
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steenslag (7,5cm), hier bovenop komt een laag herbruikbare kasseien (ca. 15cm). De totale
verstoring voor dit pad zal 37,5cm bedragen (zie Figuur 3 en bijlage 4c). Tussen de kerk en
het pad wordt de huidige bakstenen structuur vervangen door een nieuw platform dat zal
bestaan uit gerecupereerde grafzerken van het oude kerkhof. Deze structuur zal aangelegd
worden op een laag van schraal beton (15cm) en een laag mortel met daar bovenop de te
recupereren grafzerken. De oppervlakte van dit vlak bedraagt ca. 83m².
In het noordwesten van het projectgebied wordt er een infiltratiebekken aangelegd (zie
Figuur 4 en Figuur 5 en bijlage 4c). Van het infiltratiebekken lopen er 2 leidingen over het
middenplein richting de straat. In het noorden zal de leiding bestaan uit polipropyleen met
een diameter van ca. 30cm. Op deze buis komt een aansluiting met een put voor slibopvang
(R2 op het grondplan, zie Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put uit beton heeft een doorsnede
van 1m. De leiding zal ca. 1m onder het maaiveld worden aangelegd, de put tot maximum
2m. Ten zuiden van het bekken bestaat de leiding uit gewapend beton en deze heeft een
doorsnede van 40cm. Op deze leiding komt ook een put voor slibopvang (R10 op het
grondplan, zie Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put zal aangelegd worden tot 1,6m onder het
maaiveld. De leiding komt tot 0,5m onder het maaiveld. De infiltratiekratten zelf zijn 1,2m
breed en 0,6m diep. De aanleg van de kratten zal voor een verstoring zorgen van 1,2m
onder het maaiveld (tot +4m TAW). De locatie van de kratten komen overeen met de plaats
waar in 2013 al een opgraving werd uitgevoerd. Bij de opgraving van 2013 echter werd
slechts opgegraven tot een diepte van +4,5m TAW. Deze werken betekenen dus een extra
verstoring van 0,5m (zie Figuur 5 en bijlage 4c).
De ingrepen in de bodem zullen voor deze werken voornamelijk bestaan uit de vernieuwing
van de nutsleidingen onder het bestaande straatniveau en vervolgens de heraanleg van de
weg en het pad. Bij het bekijken van de plannen werd vastgesteld dat de nieuwe
nutsleidingen onder de wegenis op dezelfde plaats zullen komen als de oude. Mogelijk is de
bodem al verstoord door de eerdere ingrepen in de bodem.
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Figuur 1: Grondplan van de uit te voeren werken, bijlage 4a (bron: initiatiefnemer)

Figuur 2: Doorsnede van de inspectieput van gewapend beton, uitsnede uit bijlage 4b (bron: architect)
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Figuur 3: Modeldwarsdoorsnede voor de aanleg van de nieuwe wegenis, kasseipad en voetpad, uitsnede uit
bijlage 4c (bron: architect)

Figuur 4: Afbeelding van het infiltratiebekken met de leidingen en de putten voor slibopvang, uitsnede uit bijlage
4c (bron: architect)
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Figuur 5: Uitsnede uit het rioleringsplan met detail van het infiltratiebekken, bijlage 4c (bron: architect)

1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het plangebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het plangebied en de stad Dendermonde. in het algemeen werd de online
databank van de CAI (Centraal Archeologische Inventaris) geraadpleegd. 1 Als aanvulling
hierop werden verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt 2, de centrale
toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, en via Cartesius 3, een databank die
kaarten bundelt van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het
Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook
verschillende luchtfoto’s bekeken die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20 ste eeuw. Op
alle kaarten en luchtfoto’s werd het plangebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld

1

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
3
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
2
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te komen van het landgebruik gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook
verschillende kaarten op die betrekking hebben tot de landschappelijke en bodemkundige
ligging van het gebied. Een kadasterplan dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt
werd vergeleken met hetgene dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale
Overheid.4 Een topografische kaart werd verkregen via het NGI.5
Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische
kaarten geraadpleegd via internet. Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat
dergelijke studie van dusdanige omvang is dat dit niet kan ingepast worden binnen deze
archeologienota. Bovendien zou dit onderzoek voornamelijk bijkomende info aanleveren
betreffende
de
historische
bewoningsgeschiedenis
van
het
perceel
(bvb.
eigenaarsinformatie) en niet betreffende de archeologische weerslag van deze bewoning.

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

1.3.3. Gebruikt materiaal
Alle nodige informatie werd geraadpleegd via het internet of werd digitaal aangeleverd door
de initiatiefnemer. De kaarten die toegevoegd zijn als bijlage werden vervaardigd met behulp
van QGIS, een geografisch informatiesysteem.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Niet van toepassing.

4
5

http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
http://www.ngi.be/topomapviewer/
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Dendermonde ligt in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen, aan de historische
samenvloeiing van Dender en Zeeschelde (zie Figuur 6 en bijlage 1).6 Het is de hoofdstad
van het arrondissement Dendermonde en omvat naast het centrum ook de deelgemeenten
Appels, St.-Gillis-bij-Dendermonde, Baasrode, Grembergen, Mespelare, Oudegem en
Schoonaarde. Het stadscentrum bevindt zich ten zuiden van de Schelde, langs beide oevers
van de Oude Dender. Sinds 1978 fungeert de Nieuwe Dender ten noordwesten van de stad
als monding van de Dender in de Schelde.
Het projectgebied bevindt zich binnen de grenzen van het Sint-Alexiusbegijnhof, dat zich in
het centrum van Dendermonde (zie Figuur 7 en bijlage 2), op de rechteroever van de Oude
Dender bevindt (zie Figuur 8 en bijlage 3). Het Begijnhof ligt volledig ingesloten door de SintRochusstraat, Begijnhoflaan, Molenstraat en Brusselsestraat en beslaat een oppervlakte van
ongeveer 21000m² (inclusief de gebouwen). Kadastraal staat het genoteerd onder
Dendermonde, Afdeling 1, Sectie D, percelen 183f, 183h, 183g. De belangrijkste toegang
bevindt zich langs de Brusselsestraat.
Op de bodemgebruikerskaart uit 2001 (zie Figuur 9 en bijlage 5) staat het onderzoeksgebied
voor een stuk gekarteerd als bebouwde zone, maar ook als akker- en weiland7.

6 http://nl.wikipedia.org/wiki/Dendermonde (geraadpleegd op 21/9/2017)
7 http//www.geopunt.be/ (geraadpleegd op 21/9/2017)
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/
Figuur 6: Uitsnede uit de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 1 (bron: geopunt.be)

Figuur 7: Uitsnede uit de topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 2 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 8: Uitsnede uit het GRB met aanduiding van het projectgebied, bijlage 3 (bron: geopunt.be)

Figuur 9: Uitsnede uit de bodemgebruikerskaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 5(bron:
geopunt.be)
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2.1.2. Landschappelijke situering
Dendermonde ligt in de zandleemstreek. Landschappelijk zijn er zowel belangrijke en
uitgestrekte polders als stuifzandruggen en vruchtbare kouters te vinden (zie Figuur 10 en
bijlage 6). Het projectgebied ligt op een hoogte van +5 tot +5,50m TAW, op een hondertal
meter van de sterk gekanaliseerde Oude Dender (zie Figuur 11 en bijlage 7).
De bodemerosiekaart uit 2016 geeft aan dat er over de potentiële bodemerosie op de plaats
van het projectgebied geen informatie bestaat. In de zeer ruime omgeving van het
projectgebied is de kans op potentiële bodemerosie verwaarloosbaar (zie Figuur 12 en
bijlage 11). Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en
de hellingsgraad.

Figuur 10: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel met aanduiding van het projectgebied, bjilage 6 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 11: Uitsnede uit het Digitaal Terreinmodel (detail) met aanduiding van het projectgebied, bijlage 7 (bron:
geopunt.be)

Figuur 12: Uitsnede uit de potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 11(bron:
geopunt.be)
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2.1.3. Geologische situering
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het plangebied bestaat uit afzettingen van de
Formatie van Lede. Deze formatie bestaat uit kalk- en glauconiethoudend fijn zand. Er
komen enkele banken zandige kalksteen of kalkzandstaan in voor. Aan de basis wordt een
grindlaagje aangetroffen met herwerkte fossielen en gesteentefragmenten. Er kunnen een
drietal rijstkorrelige grindlaagjes aangetroffen worden, deze lagen zijn vaak fossielrijk. 8
De gemiddelde dikte bedraagt 17m. Het Lid van Kortemark is net als het Lid van Egem een
onderdeel van de Formatie van Tielt (zie Figuur 13 en bijlage 8). Deze formatie bestaat
uit marien zeer fijn zand en silt, afgezet in de zee die België bedekte tijdens het midden- tot
laat-Ieperiaan (Vroeg-Eoceen). De Formatie van Tielt bevindt zich bovenop de Formatie van
Kortrijk, waar het lid van Aalbeke een onderdeel van is. Deze formatie bestaat uit een dik
pakket mariene zandige klei uit het vroege Ieperiaan.
De Quartair geologische kaart (zie Figuur 14 en bijlage 9) geeft aan dat de ondergrond ter
hoogte van het plangebied bestaat uit fluviatiele afzettingen (FLPw) van het Weichseliaan
(Laat-Pleistoceen). Bovenop deze laag zijn fluvialtiele afzettingen (organochemisch en
perimarien incluis) mogelijk en ook afzetting van het Holoceen en Tardiglaciaal (LaatWeichseliaan). De dikte van het Quartiar pakket bedraagt hier ca. 13,42m.
De geomorfologische kaart voor deze streek is niet voorhanden en kan dus niet worden
afgebeeld.

8 BUFFEL P., e.a. 2009
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Figuur 13: Uitsnede uit de Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 8 (bron:
geopunt.be)

Figuur 14: Uitsnede uit de Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 9 (bron:
geopunt.be)
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2.1.4. Bodemkundige situering
Vrijwel het gehele plangebied staat op de bodemkaart gekarteerd als bebouwde zone (OB,
zie Figuur 15 en bijlage 10). De bodems enkele honderden meters ten westen van de site
geven een indicatie omtrent de bodems van het Denderbekken. Grenzend aan de rivier
bestaat de polder uit een sterk gleyige kleibodem zonder profielopbouw (Eep). Het reliëf stijgt
vrij snel waarbij er eerst een droge lichte zandleembodem met sterk gevlekte, verbokkelde
textuur B horizont (Pbc) te zien is. Tijdens het onderzoek werd vastgesteld dat de
moederbodem onder het Begijnhof tot deze categorie behoort. Het gaat om een
zandleembodem met een zeer zandige textuur. Nog net iets hoger stijgt het terrein naar
+7,5m TAW en gaat de bodem over in matig droge zandleembodem met sterk gevlekte,
verbokkelde textuur B horizont (Lccz). De zandleembodems zijn het gevolg van
Pleistoceenafzettingen tegen de rand van de smalle dendervallei.

Figuur 15: Uitsnede uit de bodemkaart met aanduiding van het projectgebied, bijlage 10 (bron: geopunt.be)
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Algemene geschiedenis
Over de pre-middeleeuwse geschiedenis van Dendermonde zijn weinig gegevens gekend.
Bij indijkings- en baggerwerken aan de Schelde en de Dender zijn eind 19 de en begin 20ste
wel enkele vondsten gedaan. Het ging hier voornamelijk over steentijdmateriaal en
archaeologica uit de brons- en ijzertijd. Begin 20ste eeuw (1933-1935) werd ook een
Merovingisch grafveld aangetroffen en onderzocht. In dezelfde omgeving werden ook twee
Romeinse brandrestengraven gevonden9.
De oudste verwijzing naar de stad vinden we terug in de naam van de toenmalige heer in
1087, Rainghotus de Thenremonde. Oorspronkelijk waren er twee kernen te onderscheiden,
één op de rechter Denderoever en één op de linker Denderoever. Deze twee kernen waren
door een brug over de rivier met elkaar verbonden. De heren van Dendermonde zorgden
voor een verdere uitbouw van de pre-stedelijke nederzetting. In 1233 kreeg de stad haar
stadsrechten van Robrecht van Bethune10.
Vervolgens kwam Dendermonde in het bezit van de graven van Vlaanderen en hun
opvolgers, de hertogen van Bourgondië. Uit die tijd dateren het Vleeshuis (op vandaag een
museum) en de Lakenhalle met Belfort (op vandaag het Stadhuis). Sinds 1397 heeft
Dendermonde een vrije jaarmarkt11.
In 1566 vond in Dendermonde de historische vergadering “Het Eedverbond der Edelen”
plaats. Op deze vergadering beloven de edelen elkaar plechtig om elkaar met ‘bloed en
goed’ bij te staan tijdens de Tachtigjarige Oorlog en om gezamenlijk de macht en invloed van
de inquisitie proberen in te dammen. De leden van het eedverbond waren niet enkel
calvinisten, maar ook gematigde katholieken en lutheranen. Willem van Oranje was ook
betrokken bij het verbond.12 In 1572 werd de stad geplunderd en ingenomen door Spaanse
troepen, dit kan als rechtstreeks gevolg gezien worden van “Het Eedverbond der Edelen”.
Tijdens de woelige 17de (zie Figuur 16) en 18de kwam Dendermonde afwisselend onder het
gezag van Fransen, Oostenrijkers en Hollanders13.
In 1800 werd in Dendermonde een Rechtbank van Eerste Aanleg opgericht. In datzelfde jaar
werd ook de Koninklijke Academie voor Schone kunsten opgericht. Hieruit zou zich de

9

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140019 (geraadpleegd op 26/9/2017)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140019 (geraadpleegd op 26/9/2017)
11
http://www.toerismedendermonde.be/product/760/voorstelling-van-dendermonde (geraadpleegd op
26/9/2017)
12
https://historiek.net/compromis-der-edelen/1087/ (geraadpleegd op 26/9/2017)
13
http://www.toerismedendermonde.be/product/760/voorstelling-van-dendermonde (geraadpleegd op
26/9/2017)
10
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Dendermondse Schildersschool ontwikkelen. Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830
kende Dendermonde een periode van economische bloei. Er kwam een spoorwegverbinding
tussen Gent en Mechelen met een station in Dendermonde. Verder had men ook nog de
Scheldehaven, de lederindustrie, verschillende kantoenfabrieken, olieslagerijen en
brouwerijen. Op cultureel vlak bloeide Dendermonde ook helemaal op met talrijke muziek-,
toneel-, en leesverenigingen.
In 1914 kwam aan dit alles een eind bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog. Het
strategisch geleden Dendermonde had zwaar te lijden onder de opmars van het Duitse leger,
de stad werd bijna volledig vernield. Deze periode is een zwarte pagina in de geschiedenis
van Dendermonde. De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte minder materiële schade.
Op vandaag vervult Dendermonde een belangrijke centrumfunctie in de regio. In het
commerciële hart vestigen zich heel wat bedrijven. Dendermonde is ook een echte
onderwijsstad met heel wat lagere en secundaire scholen. Dendermonde telt momenteel
9326 inwoners (op 1 januari 2015)14.

14

http://www.toerismedendermonde.be/product/760/voorstelling-van-dendermonde
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Figuur 16: Overzicht van een stadsplan uit 1640, gerealiseerd voor het werk ‘Flandria Illustrata’ van Antonius
Sanderus. Alhoewel niet volledig correct, geeft deze kaart een beeld van de vestingstad Dendermonde in de 17de
eeuw. Het begijnhof is centraal onderaan aangeduid. (Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, S.1034_(16)
kaart 037.)

2.2.2. Sint-Alexiusbegijnhof
Het huidige Sint-Alexiusbegijnhof is het tweede begijnhof van Dendermonde. Het eerste
begijnhof dateerde uit de 13 de eeuw en lang in zeer moerassig gebied. In 1288 kregen de
begijnen de toestemming om in het zuidelijke stadsgedeelte, ten zuiden van de
Rommelaarbeek, zich te vestigen op een stuk braakliggend grond. Er werd een nieuwe kapel
gebouwd. In 1294 kregen de begijnen van Robrecht van Bethune de toelating om een
kerkhof aan te leggen rond de kapel. Het begijnhof had de vorm van een pleinbegijnhof met
een trapeziumvormig binnenplein en centraal gelegen kapel met een ommuurd kerkhof. Op
de kaart van Deventer is het wegtracé en het pad dat het middenplein kruist al te zien (zie
Figuur 17). De toegangspoort of de ‘voorste poort’ gaf uit op de Brusselsestraat, maar verder
was het begijnhof volledig met grachten en vesten van de buitenwereld afgesloten. De
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begijnenpoort werd in 1830 afgebroken en vervangen door de huidige poort die in vervat zit
in de aanpalende huizen15.
Tot aan de godsdienstoorlogen kende het begijnhof op economisch en materieel vlak een
gunstige ontwikkeling. Tussen 1578 en 1584 echter werden de begijnen verplicht hun hof te
verlaten. De kerk werd afgebrand en talrijke huizen werden vernield of aangekocht door
particulieren. In de loop van de 17 de eeuw kende het begijnhof een nieuwe bloeiperiode. De
meeste huizen dateren uit de periode 1604-1660 (zie Figuur 18), de huizen aan de westzijde
van het begijnhof zijn gebouwd tussen 1628 en 1638 of aan het begin van de 18 de eeuw (zie
Figuur 20, Figuur 21 en Figuur 22 en bijlage 13, 14 en 15). In 1784 werd alle begraving
binnen de stadsmuren verboden en werd het kerkhof verplaatst naar een plaats buiten de
stadsmuren16.
Tijdens de Franse periode werd het begijnhof officieel afgeschaft (1797) en in 1800 werd het
domein toegewezen aan de Burgerlijke Godhuizen. In 1866 maakte het liberale stadsbestuur
aanstalten om het begijnhof te verkopen en er straten door te trekken. Baron Frederik van
der Brugghen-de Naeyer wilde deze plannen tegengaan en kocht het goed in zijn geheel op .
Zijn erfgenamen schonken in 1926 de kerk, het plein en 42 woningen aan de vzw Begijnhof
van Dendermonde. De rest van de huizen werd openbaar verkocht en met een bakstenen
muur van het plein gescheiden. Deze huizen behoren nu tot de Brusselsestraat nr. 36-38 en
de Begijnhoflaan nr. 22-64 en nr. 68. De kerk was in 1914 vernield tijdens de doortocht van
het Duitse leger in Dendermonde en werd in 1927-1928 heropgebouwd. Doorheen de jaren
werden al verschillende instandhouding- en restauratiewerken uitgevoerd (zie Figuur 23,
Figuur 24 en Figuur 25 en bijlage 16, 17 en 18). In 1998 werd het Sint-Alexiusbegijnhof door
UNESCO geklasseerd als Werelderfgoed.

15
16

HEYVAERT B. 2013.
HEYVAERT B. 2013.
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Figuur 17: Detail uit het stadsplan van Jacob van Deventer (1560-1565). Deze tekening is de enige weergave
vóór de verwoesting in 1579.

Figuur 18: detail van het begijnhof uit het stadsplan van 1640, gerealiseerd voor het werk ‘Flandria Illustrata’ van
Antonius Sanderus. De kaart is nauwelijks accuraat: de kerk is verkeerd georiënteerd, het grachtenstelsel is
onvolledig en de huizen zijn slechts gedeeltelijk afgebeeld. De binnenpoort staat op de juiste plaats, maar stond
in werkelijkheid niet alleen. (NEDERLANDS SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM, S.1034_(16) kaart 037)

Archeologienota DENDERMONDE BEGIJNHOF
Projectcode: 2016K320

26
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 19: Uitsnede uit de kaart van Ferraris met aanduiding van het projectgebied, bijlage 12 (bron: geopunt.be)

Figuur 20: Uitsnede uit de Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied, bijlage 13 (bron:
geopunt.be)
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Figuur 21: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 14 (bron: geopunt.be)

Figuur 22: Uitsnede uit de kaart van Popp met aanduiding van het projectgebied, bijlage 15 (bron: geopunt.be)
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Figuur 23: Uitsnede uit de luchtfoto van 1971 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 16 (bron: geopunt.be)

Figuur 24: Uitsnede uit de luchtfoto van 1990 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 17 (bron: geopunt.be)
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Figuur 25: Uitsnede uit de luchtfoto van 2015 met aanduiding van het projectgebied, bijlage 18 (bron: geopunt.be)
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2.3. Archeologisch kader
Op het Begijnhof zelf werd in 2013 een opgraving uitgevoerd door MonumentVandekeckhove nv. De opgraving op het begijnhof legde sporen van zeven eeuwen
geschiedenis bloot. Aan de toegangspoort (zone 2, zie Figuur 26 en bijlage 20) werden de
oudste structuren aangetroffen. . Het gaat om een grote beer- of afvalkuil uit de eerste helft
van de 14de eeuw en de restanten van een tuinlaag. Deze lagen toen op het achtererf van
een woning, wat erop wijst dat de toegang er in de beginjaren anders uitzag en mogelijk een
stuk smaller was. Waarschijnlijk is de rooilijn van de oostelijke zijde van het hof, grenzend
aan de ingang, op een bepaald moment een tiental meter opgeschoven. Vermoedelijk
gebeurde dit reeds in de tweede helft van de 14 de of het begin van de 15 de eeuw. Op het
achtererf werd op deze plaats toen dus duidelijk een gebouw opgetrokken of een bestaand
volume sterk uitgebreid. De mogelijkheid bestaat dat het hier om het allereerste poortgebouw
ging. Tijdens de rest van de late middeleeuwen werden er in dit gebouw verscheidene lemen
vloerniveaus boven elkaar gevormd. Tegelijkertijd werd ook buiten de ingang verder
opgehoogd. Hierop werd net voor het kapelletje in de loop van de 15 de eeuw een loopniveau
in tegels gevormd.
Ten laatste in het begin van de 16 de eeuw werden de lemen vloerniveaus van het gebouw in
de huidige toegang grotendeels weggegraven en vervangen door een dikkere leemvloer
gecombineerd met bakstenen elementen. In de eerste helft van 16 de eeuw werd ook dit
vloerniveau opnieuw opgegeven. Het poortgebouw werd nu voor de eerste maal volledig
voorzien van een vloer in vierkante baksteentegels.
Omstreeks 1604-1608 werd aan het uiteinde van de toegangsweg een nieuw poortgebouw
opgericht. In het zuidwesten kwam het niet verder dan de huidige rooilijn. Dit vormde
duidelijk één bouwkundig geheel met het huis ten noorden. Het onderzoek van een
stortkokertje met afval dat waarschijnlijk afkomstig was uit het huis van de poortieressen
(begijnhof nr. 2) of de kamer boven de poort, biedt een kleine blik op het dagelijks leven. De
vondst van kleine sieraadjes en speelgoed duidt er nog eens op dat de begijnen een profaan
maar ook wereldlijk leven leidden, waarin duidelijk ook plaats was voor ontspanning.
Na de afbraak van de binnenpoort kreeg de toegang tot het binnenplein van het begijnhof
ongeveer zijn huidig uitzicht. De restanten van de poort bevinden zich nu op 0,20 à 0,30m
onder het huidige maaiveld. De poort moest niet alleen verdwijnen om de toegang breder te
maken, maar ook om nieuwe riolering te plaatsen of de bestaande te verbeteren.
In zone 1 was de vondst van 51 begravingen bijzonder merkwaardig omdat ze zich allen
buiten het kerkhof bevonden. Alle begravingen gebeurden in een kist, waarbij er soms twee
bijzettingen in één graf gebeurden. De meeste skeletten zijn slecht bewaard. Ondanks de
densiteit van de begravingen werden er nergens doorsnijdingen vastgesteld. Dit lijkt erop te
wijzen dat alle graven duidelijk zichtbaar waren en dat het hier om bijzettingen gaat die
binnen een korte tijdspanne gebeurden. Het grote aantal graven en de aanwezigheid van
kinderen maar ook mannen wijst er sterk op dat het hier niet of niet enkel om begijnen gaat
(zie Figuur 27). Bijvondsten en stratigrafische dateringen wijzen allen op het einde van de
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16de eeuw. In die periode was het begijnhof een tijdlang geconfisceerd en verlaten. Er wordt
ook gesproken van het begraven van pestslachtoffers in 1585. Gaat het hier om deze
mensen? De resten van een man die mogelijk op een geweldadige manier aan zijn einde
kwam en in vol ornaat werd begraven (S66, zie Figuur 28), lijkt er in ieder geval al op te
wijzen dat het hier zeker niet enkel om pestslachtoffers gaat.
Verschillende kuilen in zone 1 getuigen van het bouwen en verbouwen op het begijnhof,
meer bepaald in de eerste helft van de 18 de eeuw. De grote hoeveelheid daktegels met
mortelresten die in deze contexten werden gevonden, lijken erop te wijzen dat enkele
constructies opgetrokken uit deze tegels in deze periode werden afgebroken. Dat er ook in
de 19de en 20ste eeuw nog duchtig werd verbouwd op het begijnhof, mag blijken uit de
omvangrijke puinkuilen die aangetroffen werden. Hierbij is het niet onwaarschijnlijk dat het
onder andere gaat om debris van de oorlogsschade in 1914. Er werden ook enkele zeer
recente kuilen teruggevonden die quasi zeker in verband kunnen worden gebracht met de
begijnhoffeesten, die tot 2005 jaarlijks plaatsvonden.

Figuur 26: Uitsnede uit het GRB met aanduiding van het projectgebied en de zones waar in 2013 een
archeologische opgraving plaatsvond, bijlage 20 (bron: geopunt.be en HEYVAERT B. 2013)
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Figuur 27: Opgravingsplan met aanduiding van de sporen/graven ter hoogte van het geplande infiltratiebekken
(bron: Heyvaert B., concept).
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Figuur 28: Overzicht- en detailfoto’s van S66 met aanduiding van de knoopjes van de wambuis die
teruggevonden werden in situ.

Voorafgaand deze onderzoeken zijn er in de onmiddellijke omgeving nog enkele
archeologische gegevens gekend, getuige de kaart van de Centrale Archeologische
Inventaris (CAI). Binnen een straal van 500m bevinden zich een aantal archeologische
indicatoren, zoals weergegeven in Figuur 29 en bijlage 19.
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Figuur 29: Uitsnede uit de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) met aanduiding van het projectgebied binnen
een radius van 500m weergegeven op de topografische kaart, bijlage 19 (bron : Centrale Archeologische
Inventaris en geopunt.be)

Grenzend aan het projectgebied werd in 1987 een opgraving gedaan op de binnenkoer van
Begijnhof nr. 25 (CAI ID 1210) Dit was de oorspronkelijke infermerie van het begijnhof. Vanaf
1709 is die verhuisd naar nr. 24, het ‘Nieuw Kranckhuys’. Er werd een dubbele, rechthoekige
beer- en aalput aangetroffen met materiaal uit de 15 de tot de 19de eeuw.
Ten zuiden van het projectgebied ligt de site Abdij Maria Troon (CAI ID 31984). Hier werden
in 2007 en 2010 archeologische opgravingen uitgevoerd op de plaats waar de nieuwe
uitbouw voor het rusthuis zal komen. Er werden veschillende menselijke resten aangetroffen,
het betrof niet enkel individuele inhumaties maar ook collectieve inhumaties. Er zijn duidelijke
indicaties voor een sterftecrisis (de pest) tussen 1579 en 1594.Verder werd ook nog 1 kuil
met een daarin een concentratie grijs aardewerk uit de 14de eeuw aangetroffen, enkele
waterkuilen waarvan 1 te dateren tot in de 11 de-12de eeuw, enkele grote cirkelvorminge
afvalkuilen en het oudste spoor dat werd aangetroffen: een gracht die al in gebruik was
tijdens de 10de-13de eeuw.
Net ten westen van de Abdij Maria Troon ligt langs de Molenstraat de Nieuwe Molen (CAI ID
1180). Deze windmolen werd voor het eerst vermed in 1374 en waaide in 1705 om. De
molen werd begin de 19de eeuw heropgebouwd om dan in 1866 definitief te worden
afgebroken.
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Op ca. 150m ten oosten van het projectgebied ligt de site van het klooster van de Maricolen
(CAI ID 1252). Dit was waarschijnlijk de eerste plaats van het Sint-Gillishospitaal. Dit was
vanaf 1259 de eerste plaats van het begijnhof. Het begijnhof werd tussen 1288 en 1295
overgebracht naar de huidige locatie, maar niet alle begijnen verhuisden mee. Het oude
begijnhof (werd Kluis genoemd) bleef ook verder bestaan tot aan het einde van de 16 de
eeuw. Het Sint-Gillishopsitaal werd afgeschaft in 1798 en toegewezen aan de Burgerlijke
Godshuizen. In 1804 werd er een krankzinnigengesticht in onder gebracht. Dit gesticht werd
in 1866 gesloten en de gebouwen werden in 1867 door de staat aangekocht en omgevormd
tot een krijgshospitaal. In 1926 werden de gebouwen dan toegewezen aan het
Rijksonderwijs, beter gekend als Middenschool Zwijveke. Op vandaag zijn de gebouwen een
beschermd monument.
Op ca 55m ten oosten van het projectgebied is een site gelegen (CAI ID 162181) langs de
Oude Vest 8-10. Hier werden verschillende archeologische vondsten gedaan betreffende
bewoning doorheen de tijd. Uit de late middeleeuwen werd een scherf aangetroffen, dit was
waarschijnlijk de onderkant van een paalspoor. Er werd een beerput aangetroffen,
ingegraven in 17de-18de-eeuwse laag en dus jonger. Uit de 19de en 20ste eeuw werden een
vloertje met tegels in dambordpatroon en een recente kelder teruggevonden.
Tussen 1982 en 1984 werd er archeologisch onderzoek uitgevoerd op het domein van het
Onze-Lieve-Vrouweklooster (CAI ID 1151), ca. 80m ten oosten van het projectgebied. Van
1214-1221 was dit gebouw in gebruik als het Sint-Gillishospitaal. In 1223, na de verhuis van
het hospitaal, werd dit gebouw omgevormd tot een cisterciënzerinnenabdij. In 1228
verhuisde de abdij naar de Zwijvekouter en werd de kapel van de abdij de nieuwe
parochiekerk van Sint-Gillis-Binnen. Van het klooster zijn de funderingen van de buitenmuur
van de pandgang bewaard gebleven. Bij een toevalsvondst werd een waterput uit de late
middeleeuwen aangetroffen. Een arduinen grafzerk (15de-16de eeuw) lag als deksteen op de
waterput. De put was gevuld met ceramiek, tegels, fragmenten van flessen, metaal,
fragmenten van een wit marmeren grafzerk (18 de eeuw) en bouwfragmenten. Uit latere
periodes werden nog een gaanderij (1690), poortgebouw (1755) en woonvleugel (1860)
aangetroffen.
In 1987, 1988 en 1991 werd archeologisch onderzoek gedaan naar de vroegere SintRochuskapel (CAI ID 1205). Hier werden funderingsresten van een godshuis en de kapel
aangetroffen en ook restanten van de vroegere bebouwing op de zij- en achtergevels van de
bestaande gebouwen (spitsboogvensters).
Op ca. 180m ten noorden van het projectgebied ligt het oude Sas met 5 molens (CAI ID
1179). Op deze plaats kwam de Dender de stad binnen. De sluizen dienden om het eb en
vloed van de Schelde op te vangen en het waterpeil van de Dender te regelen. De sluis
dateert uit de late middeleeuwen en was gebouwd uit een grijze zandsteen.
Op ca. 280m ten noorden van het projectgebied ligt het Klooster van de Zwarte Zusters (CAI
ID 1251) en het voormalige Pesthuis.
In 2002 werd een archeologische opgraving gedaan op De Grote Markt (CAI ID 827), deze
site ligt ca. 370m ten noorden van het projectgebied. Het plein was in de 12 de eeuw nog niet
verhard en diende als grote mesthoop. In 1308 werd het plein vermeld als ‘marct’ en rond
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diezelfde periode verhard. Midden 16 de eeuw werd het plein een laatste keer opgehoogd. Er
waren vermoedelijk twee brugovergangen over de grachten rond het plein. Er werden
restanten van een stenen brug aangetroffen uit de volle middeleeuwen. Er werden ook
sporen van een knuppelweg of houten pad op het plein uit de volle middeleeuwen gevonden.
Uit dezelfde periode werd een gracht met kade uit een systeem van balken, boomstammen,
planken en takken aangetroffen. In de late middeleeuwen werd de kade voorzien van een
bakstenen muur (14de eeuw). Er werd ook een kerkhof gevonden met een 27-tal graven,
waarvan 10 kindergraven. Alle graven waren noord-west georiënteerd. Uit de lade
middeleeuwen werd de kelderruimte en een bijgebouwtje van hotel ‘den Ooievaar’
aangetroffen. Er werden echter geen sporen gevonden van de voorafgaande herberg. De
herberg werd voor de eerste maal vermeld in 1375, maar voor dien zou hier ook al een
herberg gestaan hebben: ‘De Ram’. Uit de 17de eeuw werd een kademuur gevonden die
tegen de oude kademuur gebouwd werd. De kademuur bestond uit afwisselend bakstenen
en natuurstenen.
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

Het projectgebied ligt binnen de stadskern van Dendermonde en behoort sinds 1998
tot het UNESCO Werelderfgoed.
Over de periodes ouder dan de middeleeuwen kan er geen uitspraak gedaan worden
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site.
Op kaartmateriaal sinds de 16 de eeuw is te zien dat het Begijnhof door de eeuwen
heen dezelfde structuur behouden heeft. Het middenplein is eeuwenlang onbebouwd
geweest en kan nog sporen bevatten van een pre-stedelijke context.
De heraanleg van de wegenis en de nieuwe nutsleidingen zullen een behoorlijke
impact hebben op de bodem. Bij het bekijken van de plannen lijkt het echter alsof de
nieuwe leidingen op dezelfde plaats van de oude leidingen zullen komen te liggen.
Hier is de bodem dus al verstoord. Er is echter nog geen aannemer aangewezen en
definitieve plannen zijn nog niet ter beschikking.
Het kerkhof gelegen op het projectgebied was in gebruik van het einde van de 13 de
eeuw tot het einde van de 18 de eeuw. Het pad dat op het projectgebied loopt,
doorsnijdt hoogstwaarschijnlijk het oudste deel van het kerkhof dat dichtbij de
oorspronkelijke kapel gelegen was. Hier zullen de afzonderlijke graven waarschijnlijk
meer door elkaar zijn komen te liggen en in verschillende lagen voorkomen. De aan
te leggen structuur van oude grafzerken achter de kerk en de uitbraak van de huidige
bakstenen laag zullen voor de nodige verstoring zorgen. Het lijkt er op dat het terras
gelegen is ter hoogte van de 18 de-eeuwse kerk.
Over het ganse tracé van de her aan te leggen weg kunnen er mogelijk restanten van
een vroegere kasseiweg aangetroffen worden.
Op het projectgebied is reeds een archeologische opgraving uitgevoerd in 2013. De
voormalige toegangspoort van het begijnhof en een stuk van het kerkhof werden
tijdens deze opgraving al onderzocht. Bij de geplande werken wordt het
infiltratiebekken aangelegd op de locatie waar in 2013 al archeologisch onderzoek
werd uitgevoerd (zone 2, zie Figuur 26 en bijlage 20). Bij de opgraving in 2013 echter
werd opgegraven tot op een hoogte van ca. +4,5m TAW terwijl er op de huidige
plannen tot +4m TAW zal worden afgegraven voor de aanleg van het
infiltratiebekken. Deze werken betekenen dus een extra verstoring van 0,5m (zie
Figuur 5 en bijlage 4c).
Besluitend kan gesteld worden dat er zich een archeologische site op het
projectgebied bevindt die gekenmerkt wordt door bewoning vanaf de volle
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middeleeuwen tot op heden. De begraafplaats was in gebruik van het eind van de
13de tot aan het eind van de 18 de eeuw. Louter op basis van het bureauonderzoek kan
niet met zekerheid gesteld worden of de site al dan niet bewaard is gebleven.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
De geplande werken zullen bestaan uit de aanleg van een nieuwe wegenis en bijhorende
nutsleidingen. Bij het bekijken van de plannen werd vastgesteld dat de nieuwe nutsleidingen
op dezelfde plaats zullen komen als de oude. Omdat er in praktijk echter vaak afgeweken
wordt van de plannen, wordt er geadviseerd om voor het uitbreken van de oude wegenis en
riolering, werfbegeleiding te voorzien. Voor de aanleg van het voetpad, het kasseipad en de
wegenis zullen respectievelijk 34cm, 37,5cm en 42,5cm worden afgegraven. Ook voor de
aanleg van het pad over het middenplein zal een afgraving van 37,5cm nodig zijn. Het pad
zal hoogstwaarschijnlijk het middeleeuws kerkhof doorsnijden en de aanleg van de structuur
van grafzerken (afgraving van ca. 34cm) achter de kerk kan de 18de eeuwse kerk aansnijden.
Dit zal een impact hebben op het bewaard archeologisch erfgoed. Het infiltratiebekken zal
aangelegd worden op de locatie waar in 2013 al archeologisch onderzoek werd uitgevoerd
(zone 2, zie Figuur 26 en bijlage 20). Bij de opgraving in 2013 echter werd opgegraven tot op
een hoogte van ca. +4,5m TAW terwijl er op de huidige plannen tot +4m TAW zal worden
afgegraven voor de aanleg van het infiltratiebekken. Deze werken betekenen dus een extra
verstoring van 0,5m. Van het infiltratiebekken lopen er 2 leidingen over het middenplein
richting de straat. In het noorden zal de leiding bestaan uit polipropyleen met een diameter
van ca. 30cm. Op deze buis komt een aansluiting met een put voor slibopvang (R2 op het
grondplan, zie Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put uit beton heeft een doorsnede van 1m. De
leiding zal ca. 1m onder het maaiveld worden aangelegd, de put tot maximum 2m. Ten
zuiden van het bekken bestaat de leiding uit gewapend beton en deze heeft een doorsnede
van 40cm. Op deze leiding komt ook een put voor slibopvang (R10 op het grondplan, zie
Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put zal aangelegd worden tot 1,6m onder het maaiveld. De
leiding komt tot 0,5m onder het maaiveld.
De geplande werken zullen dus zorgen voor een grondige verstoring van het bodemarchief.
De uitbraak en de heraanleg van de wegenis zal onder begeleiding van een erkend
archeoloog gebeuren om de in situ bewaring te kunnen garanderen en eventuele bedreigde
delen toch op te graven of te registreren. De aanleg van het infiltratiebekken en de leidingen
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op het middenplein zal het bodemarchief volledig verstoren en hier is in situ bewaring niet
mogelijk, bijgevolg wordt hier een archeologische opgraving geadviseerd. De modaliteiten
van dit onderzoek worden uitgebreid beschreven in het programma van maatregelen.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Omdat het doel van het vooronderzoek bereikt is, is geen verder vooronderzoek nodig. Dit
vooronderzoek (bureauonderzoek) maakt duidelijk dat verder onderzoek aan de hand van
een archeologisch opgraving noodzakelijk is.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
Zoals geëvalueerd onder 2.4.3. wordt voorgesteld om een archeologische opgraving uit te
voeren op het terrein, waar de geplande werken de site bedreigen. Deze opgraving zal
bestaan uit een archeologische opgraving met complexe verticale stratigrafie ter hoogte van
het geplande infiltratiebekken en leidingen ter hoogte van het middenplein.
De modaliteiten van al deze onderzoeken worden uitgebreid beschreven in het programma
van maatregelen.

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

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Op het projectgebied werd in 2013 reeds een archeologische opgraving uitgevoerd.
De voormalige toegangspoort van het begijnhof en een stuk van het kerkhof werden
tijdens deze opgraving al onderzocht (zie hoofdstuk 2.3.). De gekende historische
gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
De enige indicatie dat de bodem mogelijk (deels) verstoord is, is de aanwezigheid
van de huidige weg en onderliggende nutsleidingen op het projectgebied. Echter de
mate van verstoring is niet duidelijk en dient voorwerp uit te maken van verder
onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
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Op de potentiële bodemerosiekaart wordt geen informatie gegeven over de mogelijk
erosiegevoeligheid van het projectgebied. In de ruimere omgeving van het
projectgebied is de potentiële bodemerosie laag tot zeer laag.
•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken zullen bestaan uit de aanleg van een nieuwe wegenis en
bijhorende nutsleidingen. Bij het bekijken van de plannen werd vastgesteld dat de
nieuwe nutsleidingen op dezelfde plaats zullen komen als de oude. Omdat er in
praktijk echter vaak afgeweken wordt van de plannen, wordt er geadviseerd om voor
het uitbreken van de oude wegenis en riolering, werfbegeleiding te voorzien. Voor de
aanleg van het voetpad, het kasseipad en de wegenis zullen respectievelijk 34cm,
37,5cm en 42,5cm worden afgegraven. Ook voor de aanleg van het pad over het
middenplein zal een afgraving van 37,5cm nodig zijn. Het pad zal
hoogstwaarschijnlijk het middeleeuws kerkhof doorsnijden en de aanleg van de
structuur van grafzerken (afgraving van ca. 34cm) achter de kerk kan de 18 de eeuwse
kerk aansnijden. Dit zal een impact hebben op het bewaard archeologisch erfgoed.
Het infiltratiebekken zal aangelegd worden op de locatie waar in 2013 al
archeologisch onderzoek werd uitgevoerd (zone 2, zie Figuur 26 en bijlage 20). Bij de
opgraving in 2013 echter werd opgegraven tot op een hoogte van ca. +4,5m TAW
terwijl er op de huidige plannen tot +4m TAW zal worden afgegraven voor de aanleg
van het infiltratiebekken. Deze werken betekenen dus een extra verstoring van 0,5m.
Van het infiltratiebekken lopen er 2 leidingen over het middenplein richting de straat.
In het noorden zal de leiding bestaan uit polipropyleen met een diameter van ca.
30cm. Op deze buis komt een aansluiting met een put voor slibopvang (R2 op het
grondplan, zie Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put uit beton heeft een doorsnede van
1m. De leiding zal ca. 1m onder het maaiveld worden aangelegd, de put tot maximum
2m. Ten zuiden van het bekken bestaat de leiding uit gewapend beton en deze heeft
een doorsnede van 40cm. Op deze leiding komt ook een put voor slibopvang (R10 op
het grondplan, zie Figuur 4 en bijlage 4c). Deze put zal aangelegd worden tot 1,6m
onder het maaiveld. De leiding komt tot 0,5m onder het maaiveld.

•

Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Ja, er is een archeologische site aanwezig op het projectgebied. De site wordt
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van het begijnhof dat al bewoond werd sinds
het einde van de 13de eeuw. De bewaringstoestand van de site is goed, dat blijkt uit
een archeologische opgraving van 2013 op het projectgebied. De archeologische
lagen waren goed bewaard vanaf 0,7m onder het maaiveld voor zone 1 (zie Figuur
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26 en bijlage 20). De bodem op deze plaats was atypisch voor een stedelijke context.
Ondanks het feit dat de site eeuwenlang intra-muros was gelegen, was de
plattelandstratigrafie nog vrijwel intact. De ondergrond in zone 2 (zie Figuur 26 en
bijlage 20) zag er helemaal anders uit. Hier was de klassieke ophoging te zien die
kan verwacht worden in een stadscontext. Het archeologisch pakket op deze plaats
was 0,7m tot 0,9m diep met een uitschieter tot 1,6m.
De site heeft een grote archeologische waarde omdat ze informatie kan geven over
oudste bebouwing in het begijnhof. Daarnaast kan bij een opgraving van de oude
begraafplaats meer informatie verkregen worden over de afbakening ervan.
•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Er is een archeologische site aanwezig ter hoogte van het projectgebied die vernield
zal worden door de geplande werken. Zoals hierboven geëvalueerd zal de uitbraak
en de heraanleg van de wegenis onder begeleiding van een erkend archeoloog
gebeuren om de in situ bewaring te kunnen garanderen en eventuele bedreigde
delen toch op te graven of te registreren. De aanleg van het infiltratiebekken en de
leidingen op het middenplein zal het bodemarchief volledig verstoren en hier is in situ
bewaring niet mogelijk, bijgevolg wordt hier een archeologische opgraving
geadviseerd.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma
van
maatregelen.
De
bijkomende
vraagstellingen
per
onderzoeksmethode worden eveneens behandeld in het programma van
maatregelen. Elke onderzoeksmethode is succesvol beëindigd wanneer haar
vraagstellingen succesvol kunnen worden beantwoord. Zolang niet alle
onderzoeksvragen succesvol kunnen worden beantwoord, dient men over te gaan op
de volgende onderzoeksmethode zoals hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich binnen het oude stadscentrum van Dendermonde dat zich op
de rechteroever van de Oude Dender bevindt en meerbepaald binnen de muren van het
Sint-Alexiusbegijnhof. Het begijnhof ligt volledig ingesloten door de Sint-Rochusstraat, de
Begijnhoflaan, de Molenstraat en de Brusselsestraat. Het betreft een relatief vlak gebied dat
op de bodemkaart gekarteerd staat als bebouwde zone. Tijdens het archeologisch
onderzoek van 2013 werd vastgesteld dat de moederbodem op het projectgebied bestaat uit
een zandleembodem met een zeer zandige textuur (Pbc).
De archeologische en historische bronnen geven aan dat er zich een archeologische site in
de bodem bevindt. De archeologische site wordt gekenmerkt door een begijnhof dat
bewoond wordt sinds 1288 en tot op heden. Een stuk van het binnenplein van het begijnhof
was tussen het einde van de 13 de en het einde van de 18 de eeuw in gebruik als
begraafplaats. Er kan worden aangenomen dat het binnenplein van het begijnhof in de loop
van de jaren weinig tot niet veranderd is. De geplande werken brengen met zich mee dat op
bepaalde plaatsen van het projectgebied de site niet in situ bewaard kunnen blijven en dus
is verder onderzoek nodig.
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5. BIJLAGEN
5.1. Plannenlijst
Projectcode
Onderwerp
Plannummer
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Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2016K320
Plannenlijst
Bijlage 1
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 2
Topografische kaart (detail)
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 3
Kadasterplan
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4
Bouwplan
Geplande werken
Ongekend
Digitaal
/

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4a
Bouwplan
Geplande werken
Ongekend
Digitaal
/

Plannummer
Type
Onderwerp

Bijlage 4b
Bouwplan
Geplande werken
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Ongekend
Digitaal
/

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 4c
Bouwplan
Geplande werken
Ongekend
Digitaal
/

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 5
Bodemgebruikskaart 2001
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 6
Digitaal terreinmodel
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 7
Digitaal terreinmodel detail
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
28/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 8
Tertiair geologische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 9
Quartiair geologische kaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017
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Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 10
Bodemkaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 11
Potentiële Bodemerosiekaart
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 12
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Ferraris
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 13
Historische kaart
Locatie
onderzoeksgebied
Buurtwegen
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 14
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Popp
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 15
Historische kaart
Locatie onderzoeksgebied – Vandermaelen
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer

Bijlage 16

–

Atlas

der
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Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied – 1883
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 17
Orthofoto 1971
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 18
Orthofoto 1990
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 19
Orthofoto 2015
Locatie
onderzoeksgebied
en
recente
archeologische onderzoeken in de omgeving
Ongekend
Digitaal
25/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 19
CAI-kaart
Locatie onderzoeksgebied en CAIsites
Ongekend
Digitaal
28/9/2017

Plannummer
Type
Onderwerp
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Bijlage 20
Locatie opgravingen (2013)
Locatie onderzoeksgebied
Ongekend
Digitaal
28/9/2017
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