Archeologienota
Verslag van resultaten
bureauonderzoek
MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
(prov. West-Vlaanderen)

Auteurs:
Thomas APERS, Matthias GALLOO,
Birgit LEENKNEGT, Christof VANHOUTTE

Projectcode: 2018B186

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

Projectcode:
Naam erkende archeoloog:
Erkenningsnummer:
Locatiegegevens:
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:
Kadastergegevens:
Topografische kaart:
Alle betrokken actoren:

Contact:

2
Verslag van resultaten bureauonderzoek

2018B186
Thomas Apers
OE/ERK/Archeoloog/2017/00110
Menen René Gomberstraat 18 (zie plan in bijlage 1)
X: 61798.8, Y: 166073.57
X: 87324.4, Y: 169488.63
1ste afdeling, sectie E, nr. 1009z107, 1009m122 (partim) (zie plan in bijlage 3)
zie plan in bijlage 1 en 2
Thomas Apers (erkend archeoloog), Matthias Galloo (erkend archeoloog) ,
Birgit Leenknegt (historicus),Thore Lewyllie (contactpersonen initiatiefnemer),
Bert Heyvaert (archeoloog)
info@monument.be; T: +32 51 31 60 80

© Monument Vandekerckhove nv, Oostrozebekestraat 54, 8770 Ingelmunster. Figuren: Monument
Vandekerckhove nv, tenzij anders vermeld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of
op welke wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever.

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

3
Verslag van resultaten bureauonderzoek

0. INHOUDSTAFEL
0. INHOUDSTAFEL ............................................................................................................................................................ 3
1. BESCHRIJVEND GEDEELTE ................................................................................................................................... 5
1.1. W ETTELIJK KADER........................................................................................................... 5

1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT ................................................................................................ 6
1.2.1. Vraagstelling ............................................................................................................................... 6
1.2.2. Randvoorwaarden.................................................................................................................... 6
1.2.3. Geplande werken ..................................................................................................................... 6
1.3. W ERKWIJZE EN STRATEGIE ........................................................................................... 16
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie ..................................................................................... 16
1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek ............................................................................. 17
1.3.3. Gebruikt materiaal................................................................................................................. 17
1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek ............................................................ 17
1.3.5. Inbreng specialisten ............................................................................................................. 17
1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering ................................................................... 17
2. ASSESSMENTRAPPORT ........................................................................................................................................ 18
2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING ........................................................................................ 18

2.1.1. Topografische situering ...................................................................................................... 18
2.1.2. Landschappelijke situering ............................................................................................... 21
2.1.3. Bodemkundige situering .................................................................................................... 22
2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING ........................................................................................ 24
2.2.1 Oorsprong .................................................................................................................................. 24
2.2.2 Middeleeuwen .......................................................................................................................... 26
2.2.3.Vroegmoderne periode ........................................................................................................ 27
2.2.4 Moderne en hedendaagse periode ................................................................................ 28
2.2.5 Historische situering onmiddellijke omgeving projectgebied ............................. 30
2.3. ARCHEOLOGISCH KADER .............................................................................................. 43
2.3.1 Onderzoek binnen de historische stadskern ............................................................. 43
2.4. SYNTHESE ..................................................................................................................... 46
2.4.1. Verwachtingspatroon ........................................................................................................... 46
2.4.2. Afweging verder vooronderzoek .................................................................................... 47
2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen................................................................ 48
3. SAMENVATTING ........................................................................................................................................................ 49
4. BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................................................ 51
4.1. LITERATUUR .................................................................................................................. 51

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

4
Verslag van resultaten bureauonderzoek

4.2. INTERNETBRONNEN ....................................................................................................... 52
5. BIJLAGEN ..................................................................................................................................................................... 53
5.1. PLANNENLIJST ............................................................................................................... 53

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

5
Verslag van resultaten bureauonderzoek

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
Menen René Gomberstraat, gelegen binnen een archeologische zone waarbij de totale
oppervlakte van de ingreep in de bodem 100m² of meer beslaat en de totale oppervlakte van
de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300m² of meer bedraagt, dient
de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De
archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog.
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1.2. Onderzoeksopdracht
1.2.1. Vraagstelling


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?




Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?



Is er een archeologische site aanwezig? Zo ja, wat zijn de karakteristieken en de
bewaringstoestand ervan? Wat is de relatie met het landschap? Welke waarde heeft
de site?
Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?



1.2.2. Randvoorwaarden
Niet van toepassing.

1.2.3. Geplande werken
Het gebied dat zal ontwikkeld worden is 370m² groot. Het perceel omvat een voormalig
cinemagebouw dat zal worden omgebouwd naar een meergezinswoning met twee lofts en
op de gelijkvloerse verdieping een parkeergarage. Er worden geen nieuwe ondergrondse
verdiepingen aangemaakt. De bestaande gevel zal gerenoveerd worden volgens de
oorspronkelijke plannen uit 1913. Het gebouw staat op de lijst van vastgesteld bouwkundig
erfgoed; het is niet beschermd.1 Het pand heeft vooraan een kelder van 14,8m² groot met
een diepte van ca. 2,20m onder het maaiveld (rood gearceerd aangeduid op Figuur 4 en
bijlage 4). Achteraan het gebouw bevindt zich de oorspronkelijke scene. Deze heeft een
impact in de bodem gekend van ca. 0,9m onder het maaiveld en dit over een oppervlak van
67m² (zwart gearceerd op Figuur 4 en bijlage 4).
De ingrepen in de bodem zullen bestaan uit het opnieuw verharden van het gelijkvloers en
het plaatsen van een nieuwe septische - en waterput, rioleringsleidingen en een liftput, er
komen ook drie nieuwe funderingsmuren (zie Figuur 3 en bijlage 4a).
Het opnieuw verharden van het gelijkvloers zal gebeuren door het plaatsten van een
gepolierde betonvloer, die tot ca. 30cm onder het huidige maaiveld zal worden aangelegd en
dit over een oppervlak van 272,48m² (grijs gearceerd op Figuur 3 en in geel aangeduid in
1

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/55988
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bijlage 4 en Figuur 4). De vloer op andere plaatsen in het projectgebied en in de kelder en
(de meeste) funderingen (grijs aangeduid in Figuur 3 en bijlage 4a) zullen niet opnieuw
verhard of aangelegd worden. Waar zwart aangeduid op Figuur 3 en bijlage 4a en groen
aangeduid op Figuur 4 en bijlage 4 komen nieuwe funderingen die gepaard gaan met een
bodemverstoring van ca. 0,9m onder het maaiveld (op 3 locaties; in totaal ca. 5m²). Er zal 1
septische put (oranje aangeduid in Figuur 3 en bijlage 4a) en 1 waterput (blauw aangeduid in
Figuur 3 en bijlage 4a) worden geplaatst. Deze zullen een diepte van 2,2m onder het
maaiveld hebben en dit over een oppervlak van respectievelijk 1,77m² en 4,9m². De liftput
zal een diepte van 1,4m onder het maaiveld hebben en dit over een oppervlak van 4m². De
geplande rioleringen (aangeduid met gekleurde stippellijnen in Figuur 3 en bijlage 4a) zullen
op ca. 1,1m onder het maaiveld aangelegd worden. Het overgrote deel van de bestaande
funderingen dienen bewaard te worden; ze mogen tijdens het uitvoeren van de werken dan
ook niet geraakt worden.
Bijlage 4 en Figuur 4 geeft een overzicht van de verwachte bodemverstoringen. De
initiatiefnemer is op heden eigenaar van de percelen die het projectgebied maken. Er werden
geen boringen in het projectgebied uitgezet om de stabiliteit of bodemgesteldheid van het
projectgebied te kennen.
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Figuur 1: Vooraanzicht van het nieuwe gebouw in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 2: Grondplan van het gelijkvloers van de geplande werken in het projectgebied (bron: initiatiefnemer).
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Figuur 3: Funderings- en rioleringsplan (bron: initiatiefnemer); zie ook bijlage 4a.
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Figuur 4: Bodemingrepen door de geplande werken (bron: geopunt.be) (bijlage 4).

Figuur 5: Doorsnede A-A' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron:
initiatiefnemer); zie ook bijlage 4b.
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Figuur 6: Doorsnede B-B' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron:
initiatiefnemer); zie ook bijlage 4c.

Figuur 7: Doorsnedeplan C-C' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron:
initiatiefnemer); zie ook bijlage 4d.
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Figuur 8: Doorsnede D-D' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron:
initiatiefnemer); zie ook bijlage 4e.
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Figuur 9: Doorsnede F-F' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron:
initiatiefnemer); zie ook bijlage 4f.
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Figuur 10: Snede G-G' van de geplande werken zoals aangeduid op Figuur 2 en Figuur 3 (bron: initiatiefnemer);
zie ook bijlage 4g.
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1.3. Werkwijze en strategie
1.3.1. Motivering onderzoeksstrategie
In dit bureauonderzoek wordt getracht een zo duidelijk mogelijk beeld te vormen van de
huidige archeologische, historische en landschappelijke kennis van het projectgebied en de
omgeving. Dit wordt vervolgens getoetst aan de geplande verstoring van de bodem. Het doel
hiervan is te kunnen bepalen of verder archeologisch onderzoek aangewezen is. Om een
antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvragen werden verschillende bronnen
geraadpleegd.
Informatie over de afbakening van het projectgebied en de geplande werkzaamheden werd
aangeleverd via de initiatiefnemer. Om een zicht te krijgen op de huidige archeologische
kennis van het projectgebied en de stad Menen in het algemeen werd de online databank
van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.2 Ook werd bijkomende
informatie ingewonnen bij Erfgoed Zuidwest (de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst
waarbij Menen aangesloten is). Als aanvulling hierop werden verschillende historische
kaarten geraadpleegd via Geopunt3, de centrale toegangspoort tot geografische
overheidsinformatie, en via Cartesius4, een databank die kaarten bundelt van het NGI
(Nationaal Geografisch Instituut), de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika. Langs deze weg werden ook verschillende luchtfoto’s bekeken
die genomen zijn sinds de jaren 70 van de 20ste eeuw. Op alle kaarten en luchtfoto’s werd
het projectgebied geprojecteerd, om zo tot een duidelijk beeld te komen van het landgebruik
gedurende de laatste eeuwen. Geopunt leverde ook verschillende kaarten op die betrekking
hebben tot de landschappelijke en bodemkundige ligging van het gebied. Een kadasterplan
dat beschikbaar is via de GRB-kaart op Geopunt werd vergeleken met hetgene dat
beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.5 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.6
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.

2

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
4
http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
6
http://www.ngi.be/topomapviewer/
3
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1.3.2. Organisatie van het vooronderzoek
De eerste stap van het bureauonderzoek bestond er uit zoveel mogelijk relevante informatie
te verzamelen betreffende het projectgebied (zie vorig hoofdstuk). Daarna werd getracht
deze informatie op overzichtelijke wijze weer te geven door middel van kaarten die als bijlage
bij dit rapport gevoegd worden. Vervolgens werd de vergaarde informatie in een tekst
gegoten en kon bepaald worden of verder vooronderzoek noodzakelijk is en welke
onderzoeksstrategie daarvoor aangewezen is.

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
Aangezien informatie over recent archeologisch onderzoek nog niet terug te vinden is op de
Centrale Archeologische Inventaris werd hiervoor beroep gedaan op de regiokennis van
Erfgoed Zuidwest.

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Menen is gelegen in het zuidelijke deel van de provincie West-Vlaanderen en maakt deel uit
van het arrondissement Kortrijk. De stad situeert zich tussen de steden Roeselare (in het
noorden), Kortrijk, Moeskroen (in het oosten) en Wervik (in het westen), en is een fusie van
de gemeenten Menen, Lauwe en Rekkem. In het noorden grenst Menen aan de gemeente
Wevelgem en in het zuiden aan de Franse grens (de gemeentes Neuville-en-Ferrain en
Halewijn).

Figuur 11: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage 1).
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Figuur 12: Topografische kaart in detail met aanduiding van het projectgebied (bron: dov.vlaanderen.be) (bijlage
2).

Het projectgebied situeert zich in het oostelijke deel van de stadskern van Menen (zie Figuur
11 en bijlage 1 en Figuur 12 en bijlage 2). Het onderzoeksgebied bevindt zich ter hoogte van
huisnummer 18 in de René Gomberstraat. Kadastraal zijn deze percelen terug te vinden
onder 1ste afdeling, sectie E, nr. 1009z107 en 1009m122 (partim) (zie Figuur 13 en bijlage 3).
Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het grootste deel van het projectgebied gekarteerd
als bebouwde zone (zie Figuur 14 en bijlage 5).7 Op dit moment staat het pand leeg.8

7
8

http://www.geopunt.be/
Informatie van initiatiefnemer.
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Figuur 13: Kadasterplan met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 3).

Figuur 14: Bodemgebruikskaart uit 2001 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 5).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Menen behoort tot zandlemig Vlaanderen. In de deelgemeente Menen is het reliëf vrij vlak
met hoogtes die schommelen tussen +10m en +20m TAW. Vanuit het plangebied helt het
reliëf af naar het zuiden in de richting van de Leie. De stad menen bevindt zich temidden het
Leidedal (zie figuur 7 en bijlage 6). De deelgemeentes Lauwe en Rekkem kennen een groter
hoogteverloop met hoogtes die schommelen tussen +10m en +66m TAW. De hoogste
punten liggen hier in het oosten en zuiden van de deelgemeenten, met het hoogste punt te
Purgatoire (+66m TAW) in het zuiden van de stad (zie Figuur 15 en bijlage 6).

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

Het projectgebied ligt in het noordoostelijke deel van de stadskern op een iets hoger gelegen
deel van de stad, tussen de drooggelegde stadgracht (in het zuiden) en de Geluwebeek (ten
noorden). Deze bevinden zich respectievelijk op een afstand van 540m en 585m van het
projectgebied. Kenmerkend is het quasi vlakke hoogteverloop van het plangebied (tussen
+19,18m TAW en +19,27m TAW). Dit is iets hoger dan de langs het zuidoosten gelegen
René Gomberstraat (zie Figuur 16 en bijlage 7).
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Figuur 16: Digitaal terreinmodel in detail met aanduiding van het projectgebied en hoogteverloopslijn (bron:
geopunt.be) (bijlage 7).

2.1.3. Bodemkundige situering
Menen is gelegen op de rand van de linkeroever van de Leievallei, op droge tot vochtige
(lichte) zandleemgronden. Het gehele projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als
een kunstmatige grond (zie Figuur 17 en bijlage 16). Deze gronden zijn ook gekend als het
OB-type. Soms wordt het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd. De bodems in de bebouwde zone zijn daar een voorbeeld van. De bodems buiten
de stadkern bestaan vooral uit vochtige tot droge zandleem. In de Leievallei komt ook vrij
veel kleigrond voor.
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Figuur 17: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 16).
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2.2. Historische beschrijving9
2.2.1 Oorsprong
Het grondgebied van Menen werd zowel tijdens het Paleolithicum als het neolithicum
bewoond, getuige de lithische vondsten op de grens met Moorsele en Wevelgem. Ook
tijdens de Romeinse periode was er bewoning. Vermoed wordt dat Menen teruggaat tot een
kleine nederzetting uit de 1ste tot 3de eeuw waarvan de kern gesitueerd wordt ter hoogte
van de huidige Moorselestraat. Menen wordt voor het eerst vermeld in 867 als Maininium of
Maininio. Over de betekenis van de plaatsnaam is er geen consensus.
Menen is ontstaan op een doorwaadbare plaats aan de Leie en kent zijn oorsprong in een
dorpsheerlijkheid, die als de “Bruel” bekend stond. Deze lag aan de kruising van de Leie met
de Romeinse weg die Torhout met Rijsel verbond. Deze weg is niet te zien op de kaart uit
“The Barrington Atlas of the Greek and Roman World” (zie Figuur 18 en bijlage 8), maar wel
op een kaartje dat werd aangemaakt voor het publieksbrochure van de tentoonstelling
“Romeinen in Menen!” (zie Figuur 19).
De kern van de middeleeuwse nederzetting lag in de nabijheid van de Leieovergang,
ongeveer ter hoogte van het huidige kruispunt van de Oude Leielaan met de Waalvest en de
Rijselstraat. Er zijn voldoende aanwijzingen dat deze heerlijkheid een motte met neerhof
betrof, waarop ook de kerk (de Sint-Vedasuskerk) en het “Passantenliedengasthuis”
gesitueerd was. Tot 1288 wordt de heerlijkheid bestuurt door de Familie van Menen. De
heerlijkheid telt omstreeks 1270 een 80-tal huizen.

9

Agentschap Onroerend Erfgoed, Menen:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121790, laatst geconsulteerd op 16/03/2018.
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Figuur 18: Uitsnede uit de Barrington Atlas of the Greek and Roman World met aanduiding van het projectgebied
(bron: Atlas of the Greek and Roman World (bijlage 8).

Figuur 19: Kaart van de regio Menen en Wervik in de Romeinse tijd. De zwarte lijnen geven de Romeinse wegen
aan, de blauwe de Leie en diverse beken. De nummers staan voor de Romeinse vindplaatsen (bron: Dhaeze D.
2007).
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2.2.2 Middeleeuwen
Vanaf 1298 valt Vlaanderen onder het bewind van de Franse koning, die de heerlijkheid van
Menen in naam van Filips de Schone in leen toewijst aan ridder Willem van Mossere. In
1305 komt de heerlijkheid, die vrij snel groeide door de gunstig gelegen economische positie,
weer in grafelijke handen terecht. De economische bloei van de stad neemt een aanvang in
1351, na het toekennen van de stadsrechten door Lodewijk van Male, heer van Menen. De
stad verkrijgt de toestemming tot de oprichting van een lakenproductie en een stapelplaats
voor woldraad. Een bijkomstig recht is de toelating voor de organisatie van een wekelijkse
markt op zaterdag en een jaarlijkse buitengewone markt van drie dagen. Hierdoor ontwikkelt
de heerlijkheid zich binnen afzienbare tijd tot een gereputeerde lakenstad, waarin ook de
brouwerijnijverheid aan belang wint. De stad vormt een tegengewicht voor grote steden zoals
Kortrijk en Gent. In 1353 wordt echter geconstateerd dat de wolstapelplaats te Menen niet
optimaal is wat ligging betreft. Plattelandsspinners waren niet bereid om naar de stad te
komen waardoor de stapelplaats naar Moorsele verhuist. Hierdoor gaat voor Menen een erg
belangrijke economische activiteit verloren. Menen procedeert tot 1408 om deze maatregel
te herzien, maar zonder resultaat.
Zoals overal in Vlaanderen kent ook de lakennijverheid in Menen vanaf het begin van de
15de een zware terugval. Op het einde van de 15de eeuw kent de nijverheid echter een
bloeiperiode ondanks de stadsbrand van 1488 die drie kwart van de stad in de as legt.
Menen behoort politiek en administratief tot het graafschap Vlaanderen en daarbinnen tot de
kasselrij van Kortrijk die is onderverdeeld in vijf roeden, waaronder de roede van Menen, met
de stad Menen als hoofdplaats. De roede heeft bestuurlijke en rechterlijke macht over vijftien
omliggende gemeenten. Daarnaast kent Menen ook een stedelijk bestuur, bestaande uit een
stadsmagistraat en zijn schepenen.
De eerste helft van de 15de eeuw wordt gekenmerkt door de oprichting en de heropbouw
van verschillende gebouwen waaronder het Sint-Jorishospitaal. De oude Sint-Vedastuskerk
wordt gesloopt en in 1454 herbouwd. Het terrein ter hoogte van het mottekasteel wordt
genivelleerd, waarbij de motte wordt afgegraven en de omliggende grachten worden
gedempt, en het terrein wordt bebouwd. De stad breidt zich uit in noordwestelijke richting,
richting Grote Markt, en ontwikkelt zich rond het kruispunt van de oude baan Brugge-Rijsel
met de baan Kortrijk-Ieper. De oude stadskern bevindt zich op de linkeroever van de thans
gedempte Leiearm langs de as Ieperstraat, Grote Markt, Rijselstraat, Kerkomtrek en
Kerkstraat. De stad telt een 380-tal huizen en circa 1700 inwoners. In 1488 wordt de stad na
een opstand tegen het gezag van Maximiliaan van Oostenrijk geplunderd door de troepen
van Frederik III.
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2.2.3.Vroegmoderne periode
In 1548 was Menen een stad zonder vestingen bestaande uit een 20-tal straten. Het centrum
had een tamelijk dicht stratennet. Toch waren er vooral op de uiteinden van de straten een
aantal gronden onbebouwd. In het centrum en langs de hoofdstraten was er een doorgaans
gesloten bebouwing waarbij op geregelde afstand brandgangen en waterputten bestonden.
De stad heeft vaak te lijden onder militaire acties, dit door haar ligging op de grens tussen de
kasselrijen van Kortrijk en Rijsel, door haar economisch belang en door de strategische
waarde van de brug tussen Menen en Halewijn.
Op 9 mei 1548 wordt Menen geteisterd door een stadsbrand waarbij naar schatting 570 van
de 700 woningen verloren gingen. Keizer Karel vaardigt de nodige financiële
tegemoetkomingen uit om de stad te helpen. Na 1560 ondergaat het stadsbeeld
verschillende wijzigingen. Een aantal nieuwe openbare gebouwen waaronder het stadhuis,
de lakenhal en het vleeshuis worden opengetrokken. Tijdens de beeldenstorm (1566)
worden de interieurs van het Sint-Jorishospitaal en de Sint-Vedastuskerk geplunderd. Na de
stadsbrand wordt het marktplein vergroot. Tussen de Markt en het Nieuwhof (een gedeelte
van de huidige Grote Markt) wordt in 1567 de Vismarkt opgericht. Rond 1571 bestond
Menen uit een 30-tal straten met circa 890 huizen en een parochiekerk.
De brouwactiviteit groeide enorm tijdens de 16de eeuw, daar waar deze in de 14de en 15de
eeuw voornamelijk in de lokale behoefte voorzag. De industrie bestond uit een 64-tal
brouwerijen die grotendeels gesitueerd waren in het lagere stadsdeel omwille van de
aanwezigheid van de Leie. De ligging van Menen aan de Leie vergemakkelijkte de aanvoer
van graan en turf, wat het succes van de nijverheid verklaart.
In 1576 komen de 17 Provincieën in opstand tegen de Spaanse bezetting. Nog voor de
laatste werken aan de vestingen voltooid zijn, wordt de stad ingenomen door de
Malcontenten onder aanvoering van Emmanuel de Lalaing, baron van Montigny. Menen zal
tot 22 oktober 1579 bezet blijven, wanneer de stad vanuit Kortrijk door Schotse troepen
wordt heroverd en opnieuw bij de Staten-Generaal wordt gevoegd. In de stad wordt een
garnizoen onder leiding van de Schot Bafour gekazerneerd. In 1582 wordt Menen bevrijd
door Spaanse troepen onder leiding van Alexander Farnese.
Tijdens de eerste helft van de 17de eeuw blijft Menen gespaard van oorlogen en
plunderingen. Dit biedt de mogelijkheid tot het bouwen van enkele belangrijke complexen
zoals het Kapucijnenklooster aan de westelijke stadsrand. In 1635 verklaart Frankrijk de
oorlog aan Spanje. De oorlog, die tot 1678 zal duren, wordt eerst uitgevochten in Picardië en
Artesië, maar vanaf 1644 in Vlaanderen. Menen, tot dan nog steeds in Spaanse handen,
wordt in 1645 ingenomen door het Franse leger onder leiding van maarschalk Jean de
Gassoin. Datzelfde jaar nog wordt de stad geplunderd en deels vernield door Spanjaarden.
Vanaf 1658 wordt Menen opnieuw Frans bezit. Door de vrede van de Pyreneeën (1658)
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wordt de stad opnieuw bij de Spaanse Nederlanden gevoegd. In overtuiging van een
definitieve vrede worden de wallen en bastions afgebroken en worden de grachten gedempt
waarbij enkel de stadspoorten overeind blijven. De oorlog tussen Frankrijk en Spanje kent
echter nog een vervolg met de "Devolutieoorlog" in 1667 en 1668. Door het verdrag van
Nijmegen (1678) wordt Menen van de kasselrij van Kortrijk losgemaakt en wordt het opnieuw
Frans grondgebied.
Door de bezetting van de Nederlanden door de Spanjaarden wordt door Sébastiaan Le
Prestre onder Lodewijk XIV het plan opgevat om de noordgrens van Frankrijk te versterken
met een dubbele verdedigingsgordel. Om invallen tegen te gaan, worden tussen 1679 en
1689 de vestigingsmuren aangepast aan het ontwerp van Vauban.
In het begin van de 18de eeuw zorgt de Spaanse successieoorlog (1702-1723) ervoor dat
Menen nogmaals wordt belegerd. In 1706 trekken de geallieerde troepen onder leiding van
de hertog van Marlborough door Vlaanderen. De belegering van Menen begint op 24 juli
1706. Op 22 augustus capituleert de stad en worden de Franse legers verdreven. De schade
is aanzienlijk. Het belfort wordt deels vernield, maar wordt vrijwel onmiddellijk gerestaureerd.
Met de vrede van Utrecht in 1713 wordt Menen toegevoegd aan het Oostenrijks
grondgebied. Door het Barrièretractaat van 1715 worden in Menen Hollandse troepen
gelegerd om een Franse uitval te voorkomen. Met de Oostenrijkse successieoorlog (17401748) verklaart Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en lijft het de Nederlanden in. Op 30 mei
1744 wordt gestart met een systematisch bombardement van de stad Menen dat op 4 juni
eindigt. Het Hollands garnizoen geeft zich over en één dag later doet Lodewijk XV zijn
plechtige intrede in de stad. Na het beleg worden de kazematten opgeblazen en de meeste
militaire gebouwen afgebroken. Menen wordt weer een open stad.
Door het verdrag van Aken (1748) worden de Zuidelijke Nederlanden opnieuw onder
Oostenrijks bewind geplaatst. Er worden plannen gemaakt om de vestingen te herstellen
maar Keizer Jozef II gaat in 1782 over tot de verkoop van de militaire terreinen. Menen
verliest als open stad zijn militaire waarde.

2.2.4 Moderne en hedendaagse periode
Tussen 1792 en 1794 verwisselt Menen opnieuw verschillende malen van bezetter. Op 18
juni 1792 wordt het veroverd door Franse troepen onder leiding van maarschalk Lucker, die
vanuit Menen ook Kortrijk onderwierp. Op 29 juni worden de Fransen opnieuw verdreven
door de Oostenrijkse troepen.
In 1793 wordt Menen afwisselend bezet door Fransen, Oostenrijkers, Hollanders, nogmaals
Fransen en opnieuw Oostenrijkers. Menen wordt op 28 en 29 april 1794 opnieuw zwaar
geteisterd door een Frans bombardement vanuit Halewijn. Op 30 april capituleren de
Oostenrijkse troepen en wordt Menen opnieuw Frans bezit. De beschietingen hebben als

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

29
Verslag van resultaten bureauonderzoek

gevolg dat één tiende van de woningen in puin lag, de hallen en de waag achter het stadhuis
zijn vernield en de Sint-Vedastuskerk wordt zwaar beschadigd. De peervormige spits van het
belfort brandt af en wordt niet meer vervangen.
De vestingen worden grotendeels platgebombardeerd. Slechte enkele delen in het
noordwesten van de stad en twee bolwerken bij de Leie bleven bewaard. Alle kerkelijke
eigendommen worden in 1794 verbeurd verklaard en verkocht. Twee kloosters, het klooster
van de benedictinessen en het Sint-Jorisklooster blijven gespaard omdat de zusters zich ten
dienste stelden van het openbaar nut namelijk de armen en geesteszieken.
Economisch kent Menen een korte bloeiperiode na 1748. Als grensstad heeft het een grote
aantrekkingskracht voor bedrijven. De steenweg Kortrijk-Menen wordt aangelegd en de
aarden weg Menen-Roeselare-Brugge wordt heraangelegd. Door dit versteend wegennet
stijgt de economische activiteit. Nieuwe industrietakken zoals de tabaksindustrie vervangen
de tanende brouwactiviteiten (de brouwersgilde was in 1750 teruggevallen tot vier leden).
Ook de wol, katoen- en garenindustrie kennen een heropleving. Bovendien kan men als
grensstad profiteren van de bloeiende grenssmokkel. Lakens en kousen worden vanuit
Frankrijk binnen gesmokkeld in ruil voor vlas, wol en vee. Door deze economische
bloeiperiode wordt er, vooral door particulieren, druk gebouwd in de stadskern. Ook de
overheid realiseert enkele bouwwerken, in 1782 wordt het landhuis (huidig stadhuis),
gebruikt door het stadsbestuur en de roede van Menen, opgericht.
Menen zal Frans grondgebied blijven tot in 1814, het Franse bewind wordt verdreven en de
Hollandse periode breekt aan. Na het congres van Wenen in 1815 worden een aantal steden
aan de grens met Frankrijk versterkt als voorzorgsmaatregel tegen eventuele nieuwe
aanvallen. Door zijn rol als bufferstad tegen Frankrijk wordt Menen opnieuw voorzien van
vestingen. De Hollandse periode wordt gekenmerkt door actieve heropbouw. De SintVedastuskerk, grotendeels vernield door een storm in 1801, wordt heropgebouwd tussen
1807 en 1820.
In 1830 telt Menen zo een 8.000 inwoners, het is een kleine stad met nauwelijks bebouwing
in de omgeving van de vestingsmuren. In 1852 worden de vestingen gedeeltelijk ontmanteld.
Enkele militaire gronden en gebouwen worden verkocht in juli 1856. Het militair hospitaal
wordt eerst omgevormd tot kazerne en nadien tot regimentsschool. De andere
kloostergebouwen worden omgevormd en in gebruik genomen als klaslokaal, pastorie en
vredegerecht.
De ontmanteling van de vestingen en de bevolkingsaangroei heeft het bewoningspatroon in
de tweede helft van de 19de eeuw ingrijpend gewijzigd. De stad wordt beter aangesloten op
het wegennet. Spoorwegverbindingen met de West-Vlaamse gewesten en de Franse stad
Tourcoing komen tot stand respectievelijk in 1853 en 1879. Verder wordt er heel wat
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aandacht besteed aan het verbeteren van het stedelijk comfort door het plaveien van straten,
de aanleg van een rioleringsnet en het installeren van een gasverlichting.
In de 19de eeuw beschikt Menen niet over een bloeiende industrie. De stad is als grensstad
een ideale uitvalsbasis naar de Franse industriesteden Halluin, Ronq, Tourcoing en
Armentières. De stad wordt in oostelijke richting uitgebreid met enkele beluikwijken. De
geringe industriële bedrijvigheid in Menen bestaat voornamelijk uit vlas, katoen, kant en
tabak. De stad wordt en blijft het belangrijkste productiecentrum van de tabaksverwerkende
nijverheid in de Leiestreek. Vele bedrijven hebben een dubbele vesting: namelijk te Menen
en Halewijn om de douanerechten te ontwijken.
De economische heropbloei van voornamelijk vlas- en tabaksnijverheid in Menen kent een
einde door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Vanaf 14 oktober 1914 wordt Menen
bezet door de Duitse troepen. De stad moet instaan voor de kazernering van de soldaten en
wordt een verzamelpunt voor nieuwe troepen en een rustplaats voor de troepen die
terugkeren van het front. Twee Ortskommandaturen worden opgericht en verschillende
gebouwen in de stad worden opgeëist en ingericht voor militaire doeleinden.
Menen heeft enorm te lijden onder het oorlogsgeweld. Ongeveer de helft van de huizen
wordt vernield of zwaar beschadigd. Na de oorlog is de woningnood groot. De financiële
situatie van de stad is desastreus waardoor ze beroep moet doen op overheidssubsidies. In
het kader van de wederopbouw wordt er een tuinwijk opgericht. Langs de belangrijkste
verkeerswegen verschijnt er lintbebouwing in de richting van Ieper, Brugge en Kortrijk.
Menen en Halewijn groeien naar elkaar toe en worden nagenoeg één geheel. De Leie wordt
in 1921 gedeeltelijk rechtgetrokken. Er wordt een nieuwe sluis gebouwd waardoor nu ook
grote schepen van 300 ton hun vracht konden aanvoeren. Hierdoor wordt de rivier vertakt in
een nieuwe en een oude Leiearm. Deze laatste wordt reeds in 1923 gedempt waardoor het
Wautersplein (de huidige Waalvest) ontstaat. In 1971 en in 1987-1988 graaft men een
nieuwe bedding voor de Leie om deze toegankelijk te maken voor een grotere tonnenmaat.
De tweede wereldoorlog vormt ook een breekpunt, er komen betere en snellere verbindingen
tussen de verschillende steden en de mechanisatie in de landbouw komt op. In 1947 bereikt
de bloei van de stad een hoogtepunt. Bijna de helft van de actieve bevolking werkt buiten de
stad, waarvan een groot deel in Frankrijk. De pendelarbeid daalt vanaf 1962, de bevolking
kende een licht terugval.

2.2.5 Historische situering onmiddellijke omgeving projectgebied
Het projectgebied ligt langs de René Gomberstraat. In de vroegmoderne periode grensde het
noordwestelijke einde van het perceel aan de stadsgracht. Op de kaart van Ferraris (17711778, zie Figuur 23, Figuur 24 en bijlage 9 en 9b) is er op dit perceel geen bebouwing te
zien. Op de oudere kaart van Sanderus, gepubliceerd in de Flandria Illustrata (1641, zie
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Figuur 20) zijn hier achtererven en misschien zelf de woonhuizen aanwezig. Dit is vooral
duidelijk op de detailuitsnede (zie Figuur 21). Ook op de afbeelding van de “linien of
retrenchementen voor de Koning van Vranckryk Louis de XIV” uit 1692-93 is er mogelijk
bebouwing aanwezig op het projectgebied (zie Figuur 22); het gaat om barakken van
kazernes. Op 19de eeuwse kaarten zijn deze barakken ook aangeduid. in 1852 werden de
vestingen gedeeltelijk ontmanteld, mogelijk werden hierbij de barakken dan ook verwijderd
aangezien deze op recenter kaartmateriaal niet meer aangeduid staan.
Gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de omgeving van het projectgebied
volledig volgebouwd. Het gebouw zelf werd opgericht in 1913, als een bioscoopgebouw. Dit
is mogelijk het eerste gebouw sinds eeuwen in het projectgebied (de 17de eeuwse kaart van
Sanderus toont in de zone ook mogelijk bebouwing).Tijdens de Eerste Wereldoorlog en de
Duitse bezetting werden er ter ontspanning van de soldaten nog films getoond. Op een
Britse loopgravenkaart, gedocumenteerd op 6 september 1918 (zie Figuur 35) is de
aanduiding “Hospital” gemaakt ter hoogte van het projectgebied; het zou gaan om een Duits
hospitaal. Het is niet zeker of dit hospitaal zich effectief in het projectgebied bevond. Het is
mogelijk dat een deel van de bioscoop heringericht werd als hospitaal, maar de aanduiding
kan ook bedoeld zijn voor aangrenzende percelen, of de school ten zuiden van het
projectgebied.
Na de Eerste Wereldoorlog werd de functie als bioscoop opgegeven. Het pand kende
verschillende andere functies, zoals een meubelwinkel, een magazijnruimte alsook een
privéwoning. Sinds de verkoop aan de huidig eigenaars staat het gebouw leeg.
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Sanderus
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Figuur 21: Detailitsnede uit Flandria Illustrata van Sanderus met afbeelding van Menen met aanduiding van de
zone van het projectgebied (bron: http://www.flandrica.be/flandrica/items/show/765).
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Figuur 22: Uitsnede uit de afbeelding van de "linien of retrenchementen voor de Koning van Vranckryk Louis de
XIV" in de jaren 1692-93, getekend door Charles Desbordes. De zone van het projectgebied is aangeduid met
een rode cirkel (bron: Cartesius). De letter H staat voor “barakken kazernes”.

Figuur 23: Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van Menen en het projectgebied (bron: geopunt.be)
(bijlage 9).
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Figuur 24: Detailuitsnede van de kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied (bron:
geopunt.be) (bijlage 9b).

Figuur 25: "Plan de Menin", 18de eeuwse militaire kaart met aanduiding van de zone van het projectgebied
binnen de rode cirkel (bron: Cartesius).
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Figuur 26: "Plan der gronden te Meenen in de Jaaren 1816-1817" met aanduiding van de zone van het
projectgebied met een rode cirkel (bron: Cartesius).

Figuur 27: "Plan der vesting Menen in het jaar 1829" militaire kaart met aanduiding van de zone van het
projectgebied in het rood (bron: Cartesius).
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Figuur 28: Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be). (bijlage 10).

Figuur 29: Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 11).
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Figuur 30: Kaart Vandermaelen (1846-1854) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage
12).

Figuur 31: "Plan parcellaire de la commune de Menin avec les mutations" uit 1845 (bron: Cartesius).
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Figuur 32: Uitsnede van een topografische kaart uit 1883 met aanduiding van het projectgebied net ten zuiden
van de rode cirkel (bron: Cartesius).
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Figuur 33: Schets van de gevel van het gebouw in het projectgebied anno 1913 (bron: initiatiefnemer).

Figuur 34: Foto uit de Eerste Wereldoorlog met de cinema (bron: initiatiefnemer).

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

40
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 35: Knipsel van een Britse loopgravenkaart met inrichtingen van de Duitse bezetter in het blauw, 6
september 1918; met aanduiding “Hospital” ter hoogte van het projectgebied (bron: National Library of Scotland).

Figuur 36: Uitsnede van een topografische kaart uit 1911 met aanduiding van het projectgebied direct ten zuiden
van de rode aanduiding (bron: Cartesius).
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Figuur 37: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 13).

Figuur 38: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 14).
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Figuur 39: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be) (bijlage 15).
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2.3. Archeologisch kader10
2.3.1 Onderzoek binnen de historische stadskern
Het projectgebied bevindt zich binnen de historische stadkern van Menen. Deze historische
stadkern is aangeduid als archeologische zone. De afbakening berust op de maximale
uitbreiding van de versterkingen. Er werd van uitgegaan dat deze infrastructuur een
belemmering vormde voor de stadsontwikkeling. Hieruit volgde de constructie om de
stadswallen te beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van
stadsfasen. De stadswallen vormden een belangrijk onderdeel van de stedelijke identiteit en
waren als dusdanig actieve componenten en bepalend voor de conceptuele stedelijke ruimte
vóór de industriële periode en zijn dus ook betekenisvol als afbakening van de complexe
archeologische sites die steden zijn.
Binnen de grenzen van de historische stadkern van Menen zijn heel wat gekende, maar niet
noodzakelijk opgegraven sites aanwezig. Deze dateren voornamelijk uit de middeleeuwen en
de vroeg moderne periode. De voornaamste sites zullen hieronder besproken worden.
In het noordoosten van de historische stadskern ligt de site De Beekmolen (CAI ID
70275)11(zie figuur 34 en bijlage 17). Door historisch onderzoek is duidelijk dat zeker vanaf
1432 op deze plaats twee watermolens hebben gestaan. Deze bestonden mogelijk al vanaf
1361. De vermelding uit 1432 zou dan eerder gaan om een wederopbouw of volledige
herstelling. In 1595 werden ze nogmaals herbouwd en vanaf de 17de eeuw wordt er in de
historische documenten nergens nog melding gemaakt van deze molens.
Meteen te zuidoosten van De Beekmolen ligt de site Benedictinessen (CAI ID 75551)12, 13
(zie figuur 34 en bijlage 17). Op deze site werden tijdens een archeologisch onderzoek in
1990/1991 en bij controle van werken in 1998 funderingen van een 17de eeuws, militair
magazijn bloot gelegd. Deze bestonden uit twee evenwijdige funderingen van grote brokken
witte krijtsteen. Op deze site werden zowel steengoed als roodbakkend, loodgeglazuurd en
slibversierd aardewerk aangetroffen. Daarnaast kwamen ook nog wat majolica, porselein,
pijpfragmenten, een bronzen gesp, een munt en een penning aan het licht.
Ten noorden hiervan werd in 2011, bij controle van werken, mogelijks delen van
vestingwerken uit de Hollandse periode aangetroffen. Deze constructie uit de
Benediktinessenstraat (CAI ID 156156) (zie figuur 34 en bijlage 17), bestond uit een zware
10

Agentschap Onroerend Erfgoed, Historische stadskern van Menen:
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140007, laatste geconsulteerd op 16/03/2018
11
Mattelaer, Iconografie van de Meense watermolens: nieuwe aanwinsten.
12
Despriet, Het kerkelijk patrimonium archeologisch benaderd.
13
Despriet, Onderzoek en herstel van de Hollandse vesting Menen.
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bakstenen muur, waarop haaks een andere dikke muur aansloot. Deze constructie heeft
waarschijnlijk iets te maken met het bastion van de vestingwerken.
Ten zuiden van deze site, op de site van Huis ter Walle zone A (CAI ID 152221)14 (zie figuur
34 en bijlage 17), waar in 2010 door Monument Vandekerckhove NV een mechanische
prospectie werd uitgevoerd, werden enkele muren uit de 17de eeuw aangetroffen. Er konden
drie fasen in de muren onderscheiden worden en een duidelijk hergebruik van materiaal
werd opgemerkt. Dit zou typisch zijn voor de Vauban-bouwers. Dit werd bevestigd door het
18de eeuws materiaal in deze context. Daarnaast werd er ook een 16de eeuws spoor
gevonden. Binnen zone B van dit Huis ter Walle (CAI ID 151122) werd in 2010 eveneens
een mechanische prospectie door Monument Vandekerckhove uitgevoerd. Hier werden
resten van 19de-eeuwse kazematten aangetroffen. Deze maakten deel uit van de Hollandse
vestingmuur en werden gebruikt om voedsel in op te slaan. Ten zuiden van deze kazematten
werden in 2010 op het Leopoldsplein 12 (CAI ID 151336), op de percelen van de voormalige
brandweerkazerne, bij controle van werken, eveneens restanten van kazematten uit de
Hollandse periode aangetroffen.
Ten westen van deze sites en meer centraal in de stad ligt de vol middeleeuwse SintVedatuskerk (CAI ID 75774)15 (zei figuur 34 en bijlage 17). Deze kerk wordt voor het eerst
vermeld in 1087. Ze werd verschillende malen beschadigd en hersteld. In de 19de eeuw
kreeg ze uiteindelijk haar huidige vorm. Deze kerk werd gebouwd op het neerhof van de
dorpsheerlijkheid van Menen. Ten zuiden van deze kerk lag in de volle middeleeuwen de
omwalde motte van de heren van Menen. Ze vormde het hoofdelement van de feodale
dorpskern. De motte werd in 1463/1464 afgegraven. De site heeft de naam Oude Dekenij
(CAI ID 75520)16,17, in de centrale archeologische inventaris. Tijdens archeologisch
onderzoek kon enkel de gracht worden gelokaliseerd. Iets ten westen van deze motte lag het
Sint-Jansgasthuis (CAI ID 158545)18 . De eerste vermelding van dit gasthuis gebeurde in
1273. In 1566 werd dit gebouw tijdens de Beeldenstorm vernield, pas in 1610 begon men
met de heropbouw. Het was een toevluchtsoord voor voorbijtrekkende pelgrims tot 1736. In
dat jaar werd de functie van de gebouwen gewijzigd naar die van onderwijs en
ziekenverzorging. Ook in deze periode raakte het gasthuis zwaar beschadigd. Op heden rest
er van de oorspronkelijke gebouwen niets meer. Bij een archeologische veldprospectie werd
er wat laat middeleeuws aardewerk aangetroffen.

14

Bradt en Acke, Archeologische prospectie Huize Ter Walle Menen (prov. West-Vlaanderen).
Basisrapport - juli 2010.
15
Despriet, Het kerkelijk patrimonium archeologisch benaderd.
16
Despriet, Courtens, en Dejonckheere, “Stadskernonderzoek in Menen (W.-Vl.).
17
Despriet, De oudste kern: de dorpsheerlijkheid van Menen.
18
Despriet, Het kerkelijk patrimonium archeologisch benaderd.
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Ten zuiden van deze middeleeuwse kern bevindt zich Bastion 9 (CAI ID 75522)19 (zie figuur
34 en bijlage 17). Hier werden er bij een archeologisch onderzoek en controle van werken in
de jaren ‘90 van de vorige eeuw resten van een 19de eeuws bastion aangetroffen. De
westelijke muur van het bastion werd aangetroffen. Deze was opgebouwd uit witte,
krijthoudende kalksteen.
Tenslotte werd er in 2000 en 2001 opgegraven op de plaats van het huidige stadhuis (CA ID
75627)20,21,22,23 (zie figuur 34 en bijlage 17). Hier werden resten van het 16de-eeuwse
schepenhuis aangetroffen. In de funderingen konden jongere verbouwingen en twee
gewelddadige verwoestingen worden opgemerkt. Daarnaast werd een bakstenen waterput
opgegraven uit de 16de eeuw en een 18de-eeuwse overwelfde kelder.

Figuur 40: De Centrale Archeologische Inventaris aangeduid op het GRB met aanduiding van het projectgebied
(bron: geopunt.be en cai.onroerenderfgoed.be) (bijlage 17).

19

Gils, De Wellingtonbarrière en de vesting Menen.
Despriet, Menen: Bouwhistorisch onderzoek in het stadhuis (vindplaats 102).
21
Despriet, Noodopgraving in het stadhuis van Menen.
22
Deceuninck, Het eerste schepenhuis in Menen.
23
Despriet, Bouwhistorisch onderzoek in het stadhuis van Menen 2000-2002.
20
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
-

-

-

-

-

Het projectgebied is volledig gelegen binnen de archeologische zone van Menen.
Voor de periodes vroeger dan ca. 1641 zijn geen gegevens beschikbaar uit het
bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het
projectgebied te duiden. Voor de middeleeuwen maakt het bureauonderzoek wel
duidelijk dat Menen reeds bewoond werd gedurende de 9de eeuw. De ligging van het
projectgebied binnen de oude stadskern maakt de aanwezigheid van een
archeologische site niet onwaarschijnlijk. De aanwezigheid van oudere sporen is ook
mogelijk, getuige de Romeinse aanwezigheid in de regio aan het begin van onze
jaartelling. De enige manier om concrete informatie in te winnen over de al dan niet
aanwezigheid van een archeologische site(s) is veldonderzoek.
Het is pas vanaf de 17de eeuw dat er cartografische bronnen beschikbaar zijn voor de
omgeving van het projectgebied. Deze geven aan dat er mogelijk bebouwing
aanwezig was op de percelen die het projectgebied omvatten. Er zijn achtererven
aangeduid, direct ten noorden van de bebouwing. Dit kaartmateriaal geeft aan dat het
projectgebied langs de rand van de stad lag, nabij de stadgracht. In de 2de helft van
de 16de eeuw wordt voor het eerst werk gemaakt van vestingen. In de 2de helft van de
17de eeuw worden de vestingingsmuren aangepast aan het ontwerp van Vauban.
Op een kaart uit het einde van de 17de eeuw zijn barakken van kazernes aangeduid in
de zone van het projectgebied. Op de kaart van Ferraris (1771-1778) zijn deze alweer
verdwenen afgebeeld; op 19de eeuwse kaarten zijn deze echter opnieuw aangeduid.
In 1852 werden de vestingen gedeeltelijk ontmanteld, mogelijk worden de barakken
dan ook verwijderd want op recentere kaarten zijn ze niet meer te zien.
Tijdens de eerste helft van de 20ste eeuw wordt de wijk waarin de percelen zich
bevinden volgebouwd. Het pand dat zich momenteel op de percelen bevindt, dateert
uit het jaar 1913, toen het als bioscoopzaal werd opgetrokken. Dit is mogelijk de
eerste bebouwing sinds enkele eeuwen. Een Britse loopgravenkaart toont het woord
“hospital” ter hoogte van het projectgebied. Aan de hand van dit bureauonderzoek is
het niet duidelijk of er zich effectief een hospitaal ter hoogte van het projectgebied
bevond. Daarna werd het gebouw verbouwd; momenteel staat het gebouw leeg.
Er is voor het projectgebied geen directe indicatie voor het aantreffen van een
steentijdsite; het bevindt zich immers niet in de onmiddellijke omgeving van een
waterweg, ook de bodemkaart geeft geen indicatie.

Besluitend kan gesteld dat er voor de periodes vroeger dan ca. 1641 (kaart van Sanderus)
geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid van een
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site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen. De ligging van het projectgebied binnen
de stadkern, de nabijheid van de stadgracht en de afgebeelde gebouwen op de verschillende
cartografische bronnen uit de 17de en 18de eeuw betekent echter dat de aanwezigheid van
een archeologische site niet onwaarschijnlijk is. De enige manier om concrete informatie in te
winnen over de al dan niet aanwezigheid van een archeologische site(s) is veldonderzoek.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de aan- of afwezigheid
van een archeologische site; er is wel cartografisch materiaal dat de trefkans van dergelijke
site ter hoogte van het projectgebied hoog inschat. Het projectgebied is ook volledig gelegen
binnen de archeologische zone van Menen.
De impact van de geplande werken is echter miniem. Het projectgebied heeft een
oppervlakte van ca. 370m² en zal ingericht worden als locatie voor een meergezinswoning;
hierbij wordt de bestaande gebouwstructuur aangepast. De verwachte bodemingrepen zijn
de volgende: De bodemingreep voor het aanleggen van de vloer is 30cm t.o.v. het huidige
vloerpeil over een oppervlakte van ca. 272m², 15m² wordt verstoord van 0,9m tot 2,2m door
putten en 3 nieuwe funderingssleuven; de riolering (incl. uitgraving) gaat gepaard met een
bodemverstoring van 1,1m over een oppervlakte van slechts. 62m². Deze oppervlaktes met
aanzienlijke bodemverstoring zijn echter te klein om relevant archeologisch onderzoek op uit
te voeren. Bovendien hebben voorgaande onderzoeken reeds aangeduid dat er in de 16de en
17de eeuw soms een ophoging van het terrein heeft plaats gevonden.24 Een archeologisch
vooronderzoek zou een grotere bodemimpact impliceren dan de geplande werken
veroorzaken, wat echter niet te verantwoorden is. Een vooronderzoek binnen het plangebied
zou bovendien niet leiden tot noemenswaardige kenniswinst inzake het historische gebruik
van het projectgebied. De kost voor verder vooronderzoek is m.a.w. niet te verantwoorden
t.o.v. de minimale kenniswinst. Er wordt bijgevolg geen verder vooronderzoek geadviseerd.

24

Bradt en Acke, Archeologische prospectie Huize Ter Walle Menen (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport - juli
2010.
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2.4.3. Beantwoording van de onderzoeksvragen
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord
worden:


Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf; het projectgebied is
volledig gelegen binnen de archeologische zone van Menen. 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 bebouwing op het projectgebied. Deze omhelst de aanwezigheid van
een kelder die ca.2,2m diep is en een oppervlakte heeft van 15m² en een scene met
een oppervlakte van 67m² die een verstoring van de bodem heeft veroorzaakt van
1m onder het maaiveld.



Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Over de erosiegevoeligheid van het terrein zelf zijn geen gegevens beschikbaar.



Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 370m² en zal ingericht worden als
locatie voor een meergezinswoning; hierbij wordt de bestaande gebouwstructuur
aangepast. De verwachte bodemingrepen zijn de volgende: De bodemingreep voor
het aanleggen van de vloer is 30cm t.o.v. het huidige vloerpeil over een oppervlakte
van ca. 272m², 15m² wordt verstoord van 0,9 tot 2,2m door putten en 3
funderingssleuven; de riolering (incl. uitgraving) gaat gepaard met een
bodemverstoring van 1,1m over een oppervlakte van ca. 62m².



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?
Op basis van enkel het bureauonderzoek kunnen deze vragen niet beantwoord
worden; het projectgebied heeft wel een archeologisch potentieel.

Archeologienota MENEN RENÉ GOMBERSTRAAT
Projectcode: 2018B186

49
Verslag van resultaten bureauonderzoek

3. SAMENVATTING
Het projectgebied situeert zich in het oostelijke deel van de stadskern van Menen en maakt
deel uit van de archeologische zone, net ten zuidoosten van een drooggelegde stadgracht.
Dit perceel wordt begrensd door de René Gomberstraat in het zuidoosten en de gebouwen
van aangrenzende percelen in de andere windrichtingen. Het gebied is vrij vlak; de bodem
staat gekarteerd als een kunstmatige bodem, maar in de omgeving rondom Menen bestaat
de bodem vooral uit vochtige tot droge zandleem.
Binnen het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. Historische
kaarten tonen aan dat het perceel mogelijk bebouwing kende tijdens de 17de eeuw (kaart
van Sanderus), deze wordt echter niet afgebeeld op de kaart van Ferraris (eind 18de eeuw).
Het projectgebied situeert zich direct tegen de stadsomwalling. Kaarten vanaf het einde van
de 17de eeuw tot het midden van de 19de eeuw tonen barakken van kazernes ter hoogte van
het projectgebied. In het begin van de 20ste eeuw werd op deze plaats het huidige pand
gebouwd, dat oorspronkelijk dienst deed als bioscoopzaal. Het projectgebied of een
omliggend gebouw werd tijdens de Eerste Wereldoorlog door de Duitse bezetter in gebruik
genomen als hospitaal. Hoewel de functie menigmaal veranderde, bleef de bodemimpact
van het gebouw ongewijzigd.
Binnen de stadskern van Menen werd vooral sinds het einde van de 20ste eeuw
archeologische onderzoek uitgevoerd. De archeologische structuren die werden
aangetroffen dateren voornamelijk uit de middeleeuwen, de vroegmoderne en moderne
periode. Het archeologisch bureauonderzoek geeft hiermee aan dat het projectgebied in een
zone ligt met een hoog archeologisch potentieel, vooral wat sites uit de middeleeuwen of
vroegmoderne/moderne periode betreft.
De impact van de geplande werken is echter miniem. Het projectgebied heeft een
oppervlakte van ca. 370m² en zal ingericht worden als locatie voor een meergezinswoning;
hierbij wordt de bestaande gebouwstructuur aangepast. De verwachte bodemingrepen zijn
de volgende: De bodemingreep voor het aanleggen van de vloer is 30cm t.o.v. het huidige
vloerpeil over een oppervlakte van ca. 272m², 15m² wordt verstoord van 0,9 tot 2,2m door
putten en 3 funderingssleuven; de riolering (incl. uitgraving) gaat gepaard met een
bodemverstoring van 1,1m over een oppervlakte van ca. 62m². Deze oppervlaktes met
aanzienlijke bodemverstoring zijn te klein om relevant archeologisch onderzoek op uit te
voeren. Bovendien hebben voorgaande onderzoeken aangeduid dat er in de 16de en 17de
eeuw soms een ophoging van het terrein heeft plaats gevonden.25 Een vooronderzoek zou
een grotere bodemimpact impliceren dan de geplande werken veroorzaken. En dit is niet te
verantwoorden. Een vooronderzoek over deze oppervlakte zou tevens niet zorgen voor

25

Bradt en Acke, Archeologische prospectie Huize Ter Walle Menen (prov. West-Vlaanderen). Basisrapport - juli
2010.
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noemenswaardige kenniswinst van het historische gebruik van het projectgebied. De kost
voor verder vooronderzoek is m.a.w. niet te verantwoorden t.o.v. de minimale kenniswinst. Er
wordt dus geen verder vooronderzoek geadviseerd.
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overloop
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bocht

suction pipe RW, Ø32MM
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TAPPOINTS:
outside tap, garage tap
RW PUMP
IN RW TANK

SNEDE GG
COMMON PARTS
DRAIN GARAGE

UNIT 2
DRAIN WC 1

OVERFLOW
WITH SYPHON

UNIT 1
VERTICAL DRAIN
KITCHEN
DRAIN RW

DRAIN RW

SNEDE CC
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SNEDE BB
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EXISTING
FLOOR

14
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UNIT 1
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WC 1 & SINK 1
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ELEVATOR PIT
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UNIT 3
DRAIN WC
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EXTRA DRAIN
HOUSEHOLD WATER

14

- 1,40

UNIT 1
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WC 2 & 3
UNIT 1
VERTICAL DRAIN
BATHROOM 1 & 2

BASEMENT
A: 14,80 m2
P: 15,40 m
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controlpit
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Ø 30CM

SNEDE DD

UNIT 3
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HOUSEHOLD WATER
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check valve
in pit
Ø 30CM
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bottom

F
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D
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