ARCHEOLOGIENOTA – VERSLAG VAN RESULTATEN
MECHELEN – KERKHOFLEI
A. DEVROE
AUGUSTUS 2018

COLOFON
Project
Archeologienota – Mechelen, Kerkhoflei

Opdrachtgever
VME Gummarushof
Zwaanstraat 1 bus 3
2800 Mechelen

Opdrachtnemer
Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE 0680.617.128

Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2018 Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba

Annika Devroe Archeologie & Bouwhistorie bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele
schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de
adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast
worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt
worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze,
zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever.

INHOUD
Inhoud ..................................................................................................................................................... 0
1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 1

2.

Bureauonderzoek ............................................................................................................................ 2
2.1.

2.1.1.

Administratieve gegevens ............................................................................................... 2

2.1.2.

Onderzoeksopdracht ....................................................................................................... 3

2.1.3.

Werkwijze en strategie .................................................................................................... 4

2.1.4.

Geplande werken (+ plannen zie bijlage) ........................................................................ 4

2.2.

4.

Assessmentrapport ............................................................................................................... 12

2.2.1.

Landschappelijke ligging ................................................................................................ 12

2.2.2.

Historische beschrijving ................................................................................................. 17

2.2.3.

Archeologisch kader ...................................................................................................... 42

2.2.4.

Synthese: datering en interpretatie van het onderzochte gebied ................................ 43

2.2.5.

Afweging noodzaak verder onderzoek .......................................................................... 44

2.3.
3.

Beschrijvend gedeelte ............................................................................................................. 2

Samenvatting......................................................................................................................... 45

Bibliografie..................................................................................................................................... 46
3.1.

Stadsarchief Mechelen (SAM) ............................................................................................... 46

3.2.

Literatuur ............................................................................................................................... 46

3.3.

Websites ................................................................................................................................ 46

Bijlagen .......................................................................................................................................... 48
4.1.

Figurenlijst ............................................................................................................................. 48

4.2.

Plannenlijst ............................................................................................................................ 50

1.

INLEIDING

De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning waarbij de voorwaarden voldoen aan art. 5.4.1. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12
juli 2013.

Figuur 1: Beslissingsboom in functie van huidig project. (A. Devroe 2018)
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2.

BUREAUONDERZOEK
2.1. BESCHRIJVEND GEDEELTE

2.1.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
Projectcode: 2017C131
Locatie: Provincie Antwerpen, Mechelen, Kerkhoflei
Bounding box: punt 1 (NW) – X 157962,771
Punt 2 (ZO) – X 158051,934

Y 192099,610
Y 192017,807

Kadaster: Mechelen, afdeling 2, sectie B, perceel 809a (partim) (op GRB QGis percelen 140w5 (partim),
142n², 142r², 142s², 142a³)
Oppervlakte projectgebied: ca. 4.830 m²

Figuur 2: Kadasterkaart met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

2

Figuur 3: Topografische kaart met aanduiding projectgebied. (NGI 2016)

Naam van alle betrokken actoren: Annika Devroe (erkende archeoloog, veldwerkleider met ervaring in
archeologisch bureauonderzoek)
Naam van alle personen buiten het project die geraadpleegd werden: Dienst Archeologie Mechelen
(Bart Robberechts en Frank Kinnaer)

2.1.2. ONDERZOEKSOPDRACHT
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken waarvoor een vergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze ervan
en van de impact op het bodemarchief.
Volgende onderzoeksvragen worden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de resultaten wordt een gemotiveerd advies verleend of er al dan niet verder
archeologisch vooronderzoek moet uitgevoerd worden, inclusief de methodiek daarvoor. Deze wordt
beschreven en uitgewerkt in het Programma van Maatregelen.
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Er zijn geen randvoorwaarden.

2.1.3. WERKWIJZE EN STRATEGIE
Voor het landschappelijk, geografisch kader en geologisch kader werden de nodige gegevens
opgezocht via de website van DOV Vlaanderen1 en Geopunt Vlaanderen2. Er werd beroep gedaan op
de topografische kaart, het digitaal hoogtemodel, de tertiair geologische kaart, de quartair geologische
kaart en de bodemkaart van België. Tenslotte werden de bodemerosiekaart en de
bodembedekkingskaart geraadpleegd.
Voor de historische beschrijving zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van cartografische bronnen.
Het gaat hierbij om de Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegen, de Poppkaart en de topografische kaart
van Vandermaelen. Er werd gebruik gemaakt van de gegeorefereerde kaarten van Geopunt
Vlaanderen3. Op de website van Cartesius werden de historische topografische kaarten van de 19de en
20ste eeuw geraadpleegd en afgebeeld waar relevant4. Het cartografisch materiaal is indien nodig
gegeorefereerd. Op Geopunt Vlaanderen zijn de verschillende beschikbare reeksen luchtfoto’s
bekeken en toegevoegd indien relevant. Ook het stadsarchief van Mechelen werd geraadpleegd.
Voor het archeologisch kader werd de Centrale Archeologische Inventaris geraadpleegd5. De meest
relevante archeologische vondstlocaties in de nabije omgeving worden besproken. Relevante
literatuur waarnaar verwezen wordt in de CAI werd eveneens geraadpleegd.
Op 09/06/2017 werd een plaatsbezoek uitgevoerd.
In de synthese zullen de verschillende gegevens uit het onderzoek aan elkaar gelinkt worden om zo de
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Op basis van al deze gegevens zal bepaald worden of
bijkomend onderzoek nodig is of niet.

2.1.4. GEPLANDE WERKEN (+ PLANNEN ZIE BIJLAGE)
Het projectgebied bestaat momenteel uit een kerk en schoolgebouwen met op de binnenruimte
enkele bijgebouwen en groen. De bestaande kerk- en schoolgebouwen zullen omgevormd worden tot
een cohousingproject. De bijgebouwen op de speelplaats werden reeds tot net boven de vloerplaat
afgebroken, de andere gebouwen blijven behouden. De woning ter hoogte van nr. 39 wordt van dit
perceel gesplitst en maakt geen deel uit van deze omgevingsvergunning.
De bestaande noordelijke en oostelijke schoolgebouwen zullen omgevormd worden tot verschillende
woonunits. De bestaande vloeren zullen verwijderd worden en beperkt uitgegraven (ca. 30-70 cm) om
hieronder een isolatiepakket en nieuwe vloer te plaatsen. De nieuwe nutsleidingen zullen op ca. 80 cm
diepte aangelegd worden. Ter hoogte van unit 1 wordt aan de buitenzijde een buitenlift voorzien van
ca. 6 m². Per unit wordt een terras voorzien. Hiervoor zal men ca. 30 cm diep gaan.

1

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/bodemloketten.html.
http://www.geopunt.be/
3
http://www.geopunt.be/
4
http://cartesius.be/CartesiusPortal/
5
http://cai.onroerenderfgoed.be/
2
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De kerk zal gebruikt worden als polyvalente ruimte. De oostelijke zone met twee bergingen en podium
(vroeger koor) is onderkelderd. In het westen wordt een bar, vestiaire en sanitaire ruimte voorzien. De
vloer van de kerk zelf blijft behouden.
De pastoriewoning blijft behouden zoals ze is.
De bestaande servitudeweg vanaf de Kerkhoflei blijft behouden. Ten westen hiervan worden 5
parkeerplaatsen voorzien, ten oosten ervan nog 4 parkeerplaatsen en een fietsenstalling en berging
voor afval. Ten noorden van de kerk wordt nog een fietsenstalling voorzien. Hierbij zal men ca. 50 cm
diep gaan.
In de tuinzone worden verschillende planten- en bloemenperken, speelweides en nieuwe bomen
voorzien. De aanleg hiervan zal slechts een beperkte invloed hebben op de ondergrond. Daarnaast
zullen in de tuinzone nog enkele zaken aangelegd worden die wel een ingreep hebben op de bodem:
- Zwemvijver (67 m²): deze gaat 1,8 m diep.
- Rietveld (21 m²): deze gaat ca. 1,5 m diep.
- Regenwaterputten in de noordoostelijke hoek van de tuin (ca. 570,7 m²) en regenwaterput in
de zuidwestelijke hoek en twee septische putten: deze gaan 3,5 m diep.
- Zitkuil (ca. 24 m²): deze gaat 70 cm diep
- Westelijke wadi (16,7 m²) en oostelijke wadi (74,4 m²): deze gaat 20 cm diep
- Beo-veld: hierbij worden 33 wisselaars op een tussenafstand van 6 m geplaatst
- De nutsleidingen gaan ca. 80 cm diep.
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Figuur 4: Inplantingsplan bestaande toestand © denc studio
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Figuur 5: Inplantingsplan nieuwe toestand © denc studio
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Figuur 6: Plan begane grond bestaande toestand © denc studio
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Figuur 7: Plan begane grond nieuwe toestand © denc studio
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Figuur 8: Funderingsplan bestaande toestand © denc studio
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Figuur 9: Funderingsplan nieuwe toestand © denc studio
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2.2. ASSESSMENTRAPPORT
2.2.1. LANDSCHAPPELIJKE LIGGING
Het projectgebied ligt ten noorden van Mechelen. Het projectgebied grenst in het zuiden aan de
Kerkhoflei, in het oosten aan de Vrouwvlietstraat.

Figuur 10: Luchtfoto met aanduiding van het projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op basis van de hoogteprofielen kan men vaststellen dat het terrein vrij vlak is en varieert tussen 6,4
m en 6,7 m TAW. In het westen is het terrein gelegen op 6,9 m TAW. Ook het Digitaal Hoogtemodel
geeft eenzelfde beeld weer waarbij het projectgebied zich op ca. 6 m TAW bevindt. Het projectgebied
ligt op een iets hoger gelegen deel tussen de vallei van de Vrouwvliet, die op ca. 310 m ten noorden
van het projectgebied stroomt en de Dijle die ca. 470 m ten zuiden stroomt.
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Figuur 11: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 12: Digitaal Hoogtemodel met aanduiding plangebied en hoogteprofiel. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

13

Figuur 13: Terreinprofiel N-Z. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 14: Terreinprofiel W-O. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Het volledige projectgebied valt onder bebouwde zone (OB). Ten noordoosten kan men bodemtypes
Zcm (Matig droge zandbodem met dikke antropogene humus A horizont), Sdm (Matig natte lemige
zandbodem met dikke antropogene humus A horizont), vLfp (Zeer natte zandleembodem zonder
profiel), sLgp (Uiterst natte zandleembodem zonder profiel) herkennen.

Figuur 15: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied. (DOV s.d.)
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Volgens de tertiair geologische kaart doorsnijdt het projectgebied de Formatie van Boom en meer
bepaald het Lid van Belsele-Waas. Deze bestaat uit grijsgroen zeer fijn zand, is kleihoudend tot grijze
klei, silthoudend, gebioturbeerd, bevat kalkhoudende horizonten, is glauconiet- en glimmerhoudend.

Figuur 16: Tertiair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

Volgens de quartair geologische kaart bevindt het projectgebied zich onder type 3 waarbij zich geen
Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie bevinden.

Figuur 17: Uitleg type 3 quartair geologische kaart. (DOV s.d.)
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Figuur 18: Quartair geologische kaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De erosie op het onderzoeksgebied werd niet gekarteerd.

Figuur 19: Bodemerosiekaart met aanduiding projectgebied. (DOV s.d.)

De bodembedekkingskaart geeft dezelfde toestand weer als de huidige.
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2.2.2. HISTORISCHE BESCHRIJVING
Op het kadastraal plan van landmeter J. Everaert uit 1739 is te zien dat het projectgebied onbebouwd
was. De Kerkhoflei ten zuiden bestond toen reeds. De Vrouwvlietstraat ten oosten wordt ook
weergegeven. Ten noorden is de Vrouwvliet duidelijk herkenbaar. Uit de legger die bij dit kadasterplan
hoort kan opgemaakt worden dat perceel 123 eigendom was van het klooster van Thabor. Het
volledige perceel was 2 bunders, 2 dagwanden en 38 roeden groot en wordt omschreven als “landt”.
Het klooster had in de buurt meerdere percelen in bezit, zowel akkerland als weiden (percelen 115,
118, 119, 120, 121, 123 en 138). Ze lagen aan beide zijden van de huidige Vrouwvlietstraat. Deze straat
was in 1739 een private weg in bezit van Thabor. Perceel 111, ten oosten van het projectgebied, was
in bezit van de stad Mechelen. Hier bevond zich het “pesthuis” of “ziekhuis”. In 1489 werd een eigenaar
van een wijngaard vergoed voor het verlies aan inkomsten dat hij leed onder het feit dat de stad het
pesthuis op zijn terrein had gebouwd. Het bezit van Thabor wordt in de 15de en 16de eeuw verschillende
keren gesitueerd bij het Kwadekerkhof. Waar dit kerkhof zich precies bevond is onduidelijk. In de 15de
eeuw is er sprake van wijngaarden en boomgaarden bij het Kwadekerkhof6. Mogelijk bestond het
projectgebied dus uit een wijngaard of boomgaard in de 15de eeuw hoewel dit niet zeker is.

Figuur 20: Kaart van J. Everaert met aanduiding projectgebied. (Beeldbank Mechelen, SME001009746)

Op de kaart van Villaret uit 1745-1748 is te zien dat het projectgebied onbebouwd is en vermoedelijk
uit akkers bestond. Vergelijking met andere kaarten doet aannemen dat het projectgebied meer naar
het zuiden moet gesitueerd worden (blauwe aanduiding op plan 10). Het terrein ligt op een rug met
ten noorden de vallei van de Vrouwvliet. Ten oosten zijn drie verhevenheden te zien in het landschap
waarbij op de meest noordelijke het pesthuis was gelegen. Ten noordwesten zijn verschillende molens
te zien en het gehucht Pennepoel.
6

Met dank aan Frank Kinnaer voor de aangeleverde informatie.
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Figuur 21: Villaretkaart (1745-1748) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik (1777), ook wel Ferrariskaart
genoemd, geeft een gedetailleerd beeld van de Zuidelijke Nederlanden weer, net voor het begin van
de industriële revolutie. Men vindt er de administratieve grenzen, de namen van parochies en
gehuchten terug alsook een nauwkeurige weergave van het landschap. Op de kaart zijn gebouwen,
wegen, waterlopen, vegetatietypes/landgebruik, opvallende reliëfverschillen (heuvels, duinen) en
andere opvallende constructie-elementen in het landschap vastgelegd.
De Ferrariskaart toont landbouwgrond. Over het terrein liep een veldweg.
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Figuur 22: Ferrariskaart (1777) met aanduiding van het plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Op de detailplannen van de Atlas der Buurtwegen uit het midden van de 19de eeuw (1841 n.C.) wilde
de wetgever aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. De Atlas is dus een
inventarisatie van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid" waarbij
dus een onderscheid gemaakt wordt in buurtwegen (chemins) en voetwegen (sentiers).
De Atlas der Buurtwegen uit 1841 toont eveneens onbebouwde percelen. Ten zuiden is de Kerkhoflei
weergegeven als “chemin nr. 12” terwijl de Vrouwvlietstraat ten oosten weergegeven wordt als
“chemin privé”. Ten zuiden is een waterloop te zien.
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Figuur 23: Atlas der Buurtwegen met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

De Poppkaart (1842-1879) geeft eenzelfde beeld als de Atlas der Buurtwegen.

Figuur 24: Poppkaart met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De kaart van Vandermaelen (1846-1854) geeft een eenvoudige weergave waarbij het projectgebied
onbebouwd is.

Figuur 25: Kaart van Vandermaelen met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

In 1925-1926 werden de kapel Sint-Gummarus, de bewaarschool en het zusterhuis opgericht naar
ontwerp van de architecten J. Huygh en S. Van Craen. In 1926 werd de kerk gewijd7. De zone onder de
zuidoostelijke hoek, ter hoogte van de huidige inkomhal is onderkelderd, net als de berging, sacristie
en het koor van de kapel8.
In 1929 werd de bestaande school uitgebreid met nieuwe klassen ten noorden en een sanitair gebouw
centraal op de speelplaats9.
In 1931 wou men een nieuw gebouw oprichten aan de private weg, ten westen op het perceel.
Uiteindelijk werd dit gebouw met drie klassen ten noorden van het perceel ingepland10.
In 1952-1953 werd de jongensschool in het noorden opgericht en werd een speel- en turnzaal
opgericht in het oosten11.
In 1957 werd een catechistenlokaal naast het sanitair opgericht en werd een overdekte speelplaats
ingericht12.
De pastorie werd kort voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd13.
Deze ontwikkeling ziet men eveneens op enkele topografische kaarten uit de tweede helft van de 20ste
eeuw.
7

Agentschap Onroerend Erfgoed 2017.
SAM, modern archief, 1925/0638.
9
SAM, modern archief, 1929/0318.
10
SAM, modern archief, 1931/0190.
11
SAM, modern archief, 1953/0186.
12
SAM, modern archief, 1957/0646.
13
Agentschap Onroerend Erfgoed 2017.
8
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Fig u ur 2 6: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5 , d o o rs n e d e e n v o o r g e v el. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5 / 0 6 3 8)

Fig u ur 2 7: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5, gro n d pla n. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5 / 0 6 3 8)

Fig u ur 2 8: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5 , keld er pla n. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5 / 0 6 3 8)

Fig u ur 2 9: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5 , s n e d e ka p el. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5/ 0 6 3 8)

Fig u ur 3 0: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5 , gro n d pla n ka p el. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5 / 0 6 3 8)

Fig u ur 3 1: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 5 , fu n d e rin gs- e n keld er pla n k a p el. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 2 5 / 0 6 3 8)

Fi g u u r 3 2: O n t w e r p pl a n uit 1 9 2 9, in pl a n ti n gs pl a n. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 2 9 / 0 3 1 8)

Fig u ur 3 3: O nt w e r p pla n uit 1 9 2 9, s n e d e e n f u n d e rin gs pla n n ie u w e a a n b o u w . (S A M , m o d e rn arc hief, 1 9 2 9/ 0 3 1 8)

Fi g u u r 3 4: O n t w e r p pl a n uit 1 9 2 9, pla n n e n ni e u w s a nitair g e b o u w . ( S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 2 9 / 0 3 1 8)

Fi g u u r 3 5: O n t w e r p pl a n uit 1 9 3 1, in pl a n ti n gs pl a n. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 3 1 / 0 1 9 0)

Fig u ur 3 6: O nt w e r p pla n uit 1 9 3 1, gro n d pla n. (S A M , m o d e r n arc hief, 1 9 3 1 / 0 1 9 0)

Fig u ur 3 7: O nt w e r p pla n uit 1 9 3 1, s n e d e. (S A M , m o d e r n archief, 1 9 3 1 / 0 1 9 0)

Fi g u u r 3 8: O n t w e r p pl a n uit 1 9 5 2, in pl a n ti n gs pl a n. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 5 3 / 0 1 8 6)

Fi g u u r 3 9: O n t w e r p pl a n uit 1 9 5 2, uit br ei di n g j o n g e n s s c h o o l. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 5 3 / 0 1 8 6 )

Fi g u u r 4 0: O n t w e r p pl a n uit 1 9 5 2, uit br ei di n g s p e elz a al, f u n d e ri n g . (S A M , m o d e r n a r c hief, 1 9 5 3 / 0 1 8 6)

Fi g u u r 4 1: O n t w e r p pl a n uit 1 9 5 2, uit br ei di n g s p e elz a al. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 5 3 / 0 1 8 6 )

Fi g u u r 4 2: O n t w e r p pl a n uit 1 9 5 7, in pl a n ti n gs pl a n. (S A M , m o d e r n a rc hi ef, 1 9 5 7 / 0 6 4 6)

Figuur 43: Topografische kaart uit 1930 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 44: Topografische kaart uit 1960 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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De luchtfoto uit 1971 toont eenzelfde uitzicht als de topografische kaart.

Figuur 45: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding plangebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)

Figuur 46: Foto uit de jaren ’70. (Beeldbank Mechelen, SME001022991)
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De luchtfoto van 1979-1990 geeft een iets duidelijker beeld van de gebouwen.

Figuur 47: Luchtfoto uit 1979-1990 met aanduiding projectgebied. (Geopunt Vlaanderen s.d.)
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2.2.3. ARCHEOLOGISCH KADER

Figuur 48: Kadasterplan met vondstlocaties CAI en plangebied. (CAI 2018)

In de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) staan verschillende vondstlocaties aangeduid in de buurt
van het projectgebied. De vondstlocaties in de stadskern zullen niet besproken worden omdat deze
minder relevant zijn voor het gebied extra muros.
Binnen een straal van 500 m bevinden zich drie locaties:
- Locatie 103462: In de 18de eeuw stond hier een pesthuis.
- Locatie 103461, 103458: Volgens cartografische bronnen stond hier een molen.
- Ten noorden van het projectgebied werd in 2013 door ARON een proefsleuvenonderzoek
uitgevoerd (nog niet opgenomen in de CAI; blauwe ster op plan 19). Hierbij werden enkel
sporen aangetroffen die in verband konden gebracht worden met de vroegere aspergeteelt14.
Binnen een straal van 1 km liggen volgende vondstlocaties:
- Locatie 165593, 165592: Hier staat een bunker van de KW-linie (1939-1940).
- Locatie 102278: Tijdens een veldprospectie werd zowel lithisch materiaal uit het neolithicum
als mesolithicum aangetroffen.
- Locatie 103453, 103454, 103459, 103455, 103473: Volgens cartografische bronnen stond hier
een molen.
- Locatie 103324: In de late middeleeuwen was hier een lusthof gelegen.
- Locatie 218578:
- Locatie 166196: Hier zou het begijnhof extra muros gelegen hebben tijdens de late
middeleeuwen.
- Locatie 207520: Tijdens een controle van werken werden funderingen aangesneden die
14

P. Reykel & I. van de Staey 2013.
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-

mogelijk van het begijnhof afkomstig zijn.
Locatie 166185: Tijdens een opgraving werden afvalkuilen, een stort, mogelijke begraafplaats
en waterputten uit de late middeleeuwen aangesneden.
Locatie 156181: Tijdens controle van werken werden aardewerk, glas, metaal en verschillende
kuilen uit de late middeleeuwen aangesneden.
Locatie 166184: Tijdens een opgraving werd een waterput uit de 16de eeuw gevonden.
Locatie 103380: De molen gaat terug tot de 18de eeuw.
Locatie 102277: Tijdens een veldprospectie werd een vondstenconcentratie lithisch materiaal
uit het mesolithicum gevonden.

Verder dan 1 km van het projectgebied zijn volgende vondstlocaties nog vermeldenswaardig:
- Locatie 102251: Tijdens een veldprospectie werden 41 lithische artefacten aangetroffen uit
het neolithicum.
- Locatie 100280: Hier werden per toeval drie silexfragmenten gevonden.
- Locatie 156285: Tijdens een opgraving werden restanten van enkele begijnhofwoningen en
enkele afvalkuilen aangetroffen.

2.2.4. SYNTHESE: DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijk, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?

Figuur 49: Syntheseplan.

Het projectgebied ligt ten noorden van Mechelen. Het projectgebied grenst in het zuiden aan de
Kerkhoflei, in het oosten aan de Vrouwvlietstraat. Aan de straatzijdes is momenteel een kapel,
zusterhuis en school gelegen.
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Het projectgebied ligt op een iets hoger gelegen deel tussen de vallei van de Vrouwvliet, die op ca. 310
m ten noorden van het projectgebied stroomt en de Dijle die ca. 470 m ten zuiden stroomt. Op de
bodemkaart staat het plangebied als bebouwde zone aangeduid. De gekarteerde bodemtypes in de
omgeving doen vermoeden dat hier een matig droge zandbodem aanwezig is met dikke antropogene
humus A horizont. Dergelijke plaggenbodem kan gunstig zijn naar oudere archeologische resten toe
omdat deze ze mogelijks bedekt. Anderzijds kan een deel van het archeologisch niveau ook
opgenomen zijn in de plag waardoor deze (deels) verstoord werd. Landschappelijk en bodemkundig
kan het gebied als vrij gunstig beschouwd worden voor menselijke bewoning, namelijk op een hoger
gelegen, drogere rug maar nabij waterlopen. In functie van steentijdvindplaatsen wordt het potentieel
als lager ingeschat aangezien deze nog dichter bij de waterlopen gesitueerd zullen zijn.
In de nabije omgeving werd nog maar zelden archeologisch onderzoek uitgevoerd. Het ontbreken van
archeologische vindplaatsen is dan ook eerder te wijten aan het ontbreken van systematische
onderzoek en niet zozeer aan het ontbreken van archeologische sites. Een proefsleuvenonderzoek ten
noorden van het projectgebied leverde geen archeologisch relevante sporen op. Dit terrein werd voor
aspergeteelt gebruikt waardoor de ondergrond ook deels verstoord was. De vondsten en sporen uit
de omgeving betreffen enerzijds lithische artefacten en anderzijds sites vanaf de late middeleeuwen.
Andere periodes zoals metaaltijden kunnen echter niet uitgesloten worden. Archivalische en
cartografische bronnen tonen aan dat het projectgebied lange tijd onbebouwd was en in gebruik als
akker of mogelijk zelfs wijngaard of boomgaard (15de eeuw). Vanaf de jaren ’20 in de 20ste eeuw werden
hier een kapel, zusterhuis en school opgericht. Deze werd doorheen de jaren uitgebreid. De oprichting
van deze gebouwen zal zeker een zekere verstoring te weeg gebracht hebben in de ondergrond. De
onbebouwde binnenplaatsen zijn mogelijk minder tot niet verstoord, hoewel ter hoogte van de
speelplaats nutsleidingen verwacht kunnen worden. Het archeologisch potentieel wordt op basis van
alle gegevens als laag (prehistorie, periode vanaf de 15de eeuw) tot middelmatig (metaaltijden, vroege
en volle middeleeuwen) ingeschat.

2.2.5. AFWEGING NOODZAAK VERDER ONDERZOEK
-

In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op dit ogenblik kan archeologisch erfgoed voor heel de zone van de geplande werken niet uitgesloten
worden.
Ter hoogte van de schoolgebouwen zullen de vloeren ca. 30-70 cm verdiept worden met lokaal een
diepere verstoring (80 cm) voor de nutsleidingen. Deze verstoring zal mogelijk slechts beperkt dieper
gaan dan de huidige verstoring (funderingskoffer vloer, vroegere nivellering) waardoor bijkomend
onderzoek hier niet nuttig lijkt.
Ter hoogte van de kapel en de pastorie zullen geen ingrepen in de bodem gebeuren. Hier dient dan
ook geen bijkomend onderzoek te gebeuren.
Enkel ter hoogte van de binnenplaats zullen nog bodemingrepen gebeuren. Hier zullen enerzijds de
vloerplaat van de sanitaire ruimte en verhardingen verwijderd worden, anderzijds zullen hier nieuwe
bodemingrepen gebeuren. Het gaat onder meer om het aanleggen van parkeerplaatsen,
fietsenstallingen, waterputten en septische putten, een zwemvijver, wadi’s, zitkuil en terrassen. De
palen van het BEO-veld zullen slechts zeer lokaal een verstoring te weeg brengen. Het gaat om een
oppervlakte van ca. 2500 m² waarbij op verschillende plaatsen het archeologisch niveau geraakt zal
worden. Ter hoogte van de aan te leggen bloem- en plantbedden zal dit mogelijk niet het geval zijn.
Aangezien het om buitengebied gaat is de oppervlakte van ca. 2500 m² een vrij beperkte oppervlakte
om te onderzoeken. Gezien de hiermee gepaarde beperkte kenniswinst en het laag tot middelmatig
archeologisch potentieel wordt geen bijkomend onderzoek geadviseerd.
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2.3. SAMENVATTING
Het bureauonderzoek heeft tot doel om zonder ingreep in de bodem maar op basis van de bestaande
informatie (landschappelijk, historisch, archeologisch) na te gaan in hoeverre er archeologische resten
aanwezig kunnen zijn binnen de grenzen van het projectgebied. Er wordt een beschrijving gemaakt
van de geplande werken, van de uitvoeringswijze ervan en van de impact op het bodemarchief
waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.
Volgende onderzoeksvragen werden in dit bureauonderzoek (Verslag van Resultaten) behandeld:
-

Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen (landschappelijke, historisch,
archeologisch) over het archeologische potentieel van het terrein?
In welke zones is verder vervolgonderzoek noodzakelijk indien archeologisch erfgoed
potentieel aanwezig is en bedreigd wordt ten gevolge van de geplande ingrepen?

Op basis van de bestaande bronnen is niet met zekerheid te bepalen dat een archeologische site
afwezig is. Het archeologisch potentieel naar steentijdsites wordt eerder als laag ingeschat omwille
van de afstand tot de waterlopen. Het potentieel voor sites vanaf de late middeleeuwen wordt eerder
als laag ingeschat omdat op basis van cartografische en archivalische gegevens het terrein
vermoedelijk lange tijd in gebruik was als akker of wijn-of boomgaard. Voor de metaaltijd en
middeleeuwen wordt het archeologisch potentieel als middelmatig ingeschat aangezien de
landschappelijke en bodemkundige ligging vrij gunstig is voor menselijke bewoning.
Op dit ogenblik kan archeologisch erfgoed voor heel de zone van de geplande werken niet uitgesloten
worden. Ter hoogte van de schoolgebouwen zullen de vloeren ca. 30-70 cm verdiept worden met
lokaal een diepere verstoring (80 cm) voor de nutsleidingen. Deze verstoring zal mogelijk slechts
beperkt dieper gaan dan de huidige verstoring (funderingskoffer vloer, vroegere nivellering) waardoor
bijkomend onderzoek hier niet nuttig lijkt. Ter hoogte van de kapel en de pastorie zullen geen ingrepen
in de bodem gebeuren. Hier dient dan ook geen bijkomend onderzoek te gebeuren. Enkel ter hoogte
van de binnenplaats zullen nog bodemingrepen gebeuren. Hier zullen enerzijds de vloerplaat van de
sanitaire ruimte en verhardingen verwijderd worden, anderzijds zullen hier nieuwe bodemingrepen
gebeuren. Het gaat onder meer om het aanleggen van parkeerplaatsen, fietsenstallingen, waterputten
en septische putten, een zwemvijver, wadi’s, zitkuil en terrassen. De palen van het BEO-veld zullen
slechts zeer lokaal een verstoring te weeg brengen. Het gaat om een oppervlakte van ca. 2500 m²
waarbij op verschillende plaatsen het archeologisch niveau geraakt zal worden. Ter hoogte van de aan
te leggen bloem- en plantbedden zal dit mogelijk niet het geval zijn. Aangezien het om buitengebied
gaat is de oppervlakte van ca. 2500 m² een vrij beperkte oppervlakte om te onderzoeken. Gezien de
hiermee gepaarde beperkte kenniswinst en het middelmatig archeologisch potentieel wordt geen
bijkomend onderzoek geadviseerd.
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2017C131
PLANNENLIJST
1
GRB
locatie plangebied
1:1000
digitaal
7-8-2018
Het Grootschalig Referentiebestand (GRB), situatie aug. 2018 © AGIV
2
topografische kaart
locatie plangebied
1:6000
digitaal (topografische kaart gegeorefereerd op het digitaal GRB)
7-8-2018
Topografische kaart 1:10000 © NGI
3
luchtfoto
huidige toestand binnen het projectgebied
1:2000
digitaal
8-8-2018
Luchtfoto Vlaanderen, middenschalig, kleur, winter 2017 - kleur © AGIV
4
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas
reliëf en waterlopen in de omgeving van het projectgebied
1:15.000
digitaal
8-8-2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen, 2018 © AGIV
5
Digitaal Hoogtemodel, Vlaamse Hydrografische Atlas (detail)
reliëf binnen het projectgebied en profiellijnen
1:4000
digitaal
8-8-2018
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II, DTM, raster, 1 m © AGIV; Vlaamse Hydrografische Atlas Waterlopen, 2018 © AGIV
6
Bodemkaart van België
bodemtypes binnen het projectgebied
1:5000
digitaal
8-8-2018
© Databank Ondergrond Vlaanderen
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7
Tertiaire geologische kaart
locatie plangebied
1:10.000
digitaal
8-8-2018
tertiair geologische kaart 1:50000 © Databank Ondergrond Vlaanderen
8
Quartaire geologische kaart
locatie plangebied op de quartairgeologische kaart
1:10.000
digitaal
8-8-2018
quartair geologische kaart 1:200000, gegeorefereerd © Databank Ondergrond Vlaanderen
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Bodemerosiekaart
locatie plangebied
1:5000
digitaal
8-8-2018
potentiële bodemerosiekaart per perceel 2018 © Databank Ondergrond Vlaanderen
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Historische kaart
Villaretkaart
1:5000
digitaal (gegeorefereerd)
8-8-2018
Villaretkaart, schaal 1:10000 (1745 – 1748) © AGIV
11
Historische kaart
Ferrariskaart
1:4000
digitaal (gegeorefereerd)
8-8-2018
Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, schaal 1:25000 (1771 – 1778)
© AGIV
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Historische kaart
Atlas der Buurtwegen (detailplannen)
1:4000
digitaal
8-8-2018
Detailplannen (schaal 1:2500) van de Atlas der Buurtwegen (1843-1845 n.C.), ingescand en
gegeorefereerd © AGIV
13
Historische kaart
Poppkaart
1:4000
digitaal
8-8-2018
Poppkaart (1842-1879), 1/2500-1/5000, ingescand en gegeorefereerd © AGIV
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14
Historische kaart
Topografische kaart van Vandermaelen
1:4000
digitaal
8-8-2018
Gemozaiekeerd beeld van ingescande en gegeorefreerde kaartbladen van de "Cartes
topographiques de la Belgique", 1/20.000, P. Vandermaelen, 1846-1854 © AGIV
15
Historische kaart
Topografische kaart (1930)
1:2000
digitaal
8-8-2018
Topografische kaart, 1930 © Cartesius
16
Historische kaart
Topografische kaart (1960)
1:2000
digitaal
8-8-2018
Topografische kaart, 1960 © Cartesius
17
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 1971
1:1000
digitaal
8-8-2018
Orthofotomozaïek, zomeropnamen, panchromatisch, 1971, Vlaanderen, grondresolutie 1m ©
AGIV
18
Luchtfoto
projectgebied in overlay op de luchtfoto van 1979-1990
1:1000
digitaal
8-8-2018
Orthofotomozaïek, zomeropnamen, kleur, 1979-1990, Vlaanderen, grondresolutie 1m © AGIV
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Centrale Archeologische inventaris
locatie plangebied + CAI vondstlocaties april 2018
1:10.000
digitaal
8-8-2018
https://cai.onroerenderfgoed.be/
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Historische kaart
Kaart Everaert
1:5000
digitaal (gegeorefereerd)
9-8-2018
Beeldbank Mechelen, SME001009746
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Syntheseplan
het projectgebied, de CAI-locaties en de waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
1:10.000
digitaal
9-8-2018
zie supra
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