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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE
1.1. Wettelijk kader
De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding
van een geplande omgevingsvergunningaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen te
Mechelen Frederik de Merodestraat 37-41, gelegen binnen een archeologische zone1 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.

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

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/140035 (geconsulteerd op 13/09/2018).
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1.2.3. Huidige toestand (zie Figuur 1- Figuur 6)
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 2100m² is momenteel grotendeels bebouwd,
met uitzondering van bijbehorende stadstuinen en binnenkoeren. De gebouwen staan op
heden leeg. Tot midden 2016 werden ze in gebruik genomen als kantoor en sociale winkel
door het CAW. In de periode van 1835 tot 2010 werd het gebruikt als klooster. Het gebouw ter
hoogte van nr. 39 was tot begin 2017 in gebruik als woning. Voor de vroegere bestemmingen
van de gebouwen, wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2. Het gebouw is voor een groot deel
onderkelderd.2 Nr. 41-43 ‘Huis Cadix’ genaamd, is een beschermd monument dat vastgesteld
is als bouwkundig erfgoed Klooster Cadix en deel uitmaakt van de bescherming als stads-of
dorpsgezicht Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten3. Het projectgebied is tevens
gelegen in de archeologische zone van Mechelen.
De zone waar de geplande werken worden uitgevoerd heeft een oppervlakte van ca. 2100m².
Op heden is hierbij ca. 1450m² bebouwd, ca. 400m² is binnentuin en de resterende ca. 250m²
is verharding.

Figuur 1 Zicht op de gebouwen van het oude klooster die behoren tot de Frederik de Merodestraat nr. 41, vanuit
het noordoosten (fotograaf: Michiel De Cleene 2017).

2

Bron: architect initiatiefnemer
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED
2017,
Huis
Cadix
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3574 (geraadpleegd op 6 september 2018).
3

[online],
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Figuur 2 Zicht op de gebouwen ter hoogte van de Frederik de Merodestraat nrs. 37 en 39, vanuit het zuiden
(fotograaf: Michiel De Cleene 2017).

Figuur 3 Zicht op de toren van de Sint-Janskerk en het gebouw ter hoogte van de Frederik de Merodestraat 37,
vanuit het zuiden (fotograaf: Michiel De Cleene 2017).
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Figuur 4 Huidige toestand van het gelijkvloers met aanduiding van de locaties van de sneden (bron: architect
initiatiefnemer).
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Figuur 5 Toestand van nr. 41 in 2012 (bron: Ornament Restauratie en Conservatie)4.

4

ORNAMENT RESTAURATIE EN CONSERVATIE 2012, Materiaaltechnisch onderzoek Frederik de
Merodestraat nr. 41 – Mechelen. Deel I: Materiaaltechnisch vooronderzoek en diagnosenota.
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Figuur 6 Huidige toestand van het gebouw geprojecteerd op het GRB met aanduiding van het projectgebied (bron:
architect initiatiefnemer en geopunt.be).

Archeologienota MECHELEN CADIX
Projectcode: 2018F98

10
Verslag van resultaten bureauonderzoek

1.2.4. Geplande werken5
De geplande werken kaderen binnen een restauratie en herbestemming van Huis Cadix.
Daarbij is het de bedoeling de site om te vormen tot een woonproject voor een diversiteit van
mensen. Er zal huisvesting voorzien worden voor mensen met een beperking, een
kinderopvang voor mindervalide peuters en zorgwoningen voor gezinnen en ouderen6. De
totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt ca. 2100m².
Enerzijds zullen de werken bestaan uit afbraak en nieuwbouw van de gebouwen ter hoogte
van nr. 37-39. Deze werken zouden elkaar grotendeels overlappen. De afbraakzone komt
grotendeels overeen met de 19de-20ste-eeuwse fases van bijbouw en bedraagt ca. 330m² van
het projectgebied. De fundering van de bestaande gebouwen in de afbraakzone wordt ondiep
geschat gezien de verzakkingen (max. 30cm) en wordt mee uitgegraven. Onder deze
afbraakzones bevinden zich twee te dempen kelders. Daarvan dateert de meest noordelijke
(28m²) uit 1945, die zich bevindt onder de keuken van 1930. Deze keldermuren zijn af te
breken tot +- 60cm onder het vloerniveau van het gelijkvloers, waarna de keldervloer en muren waterdoorlatend gemaakt worden om nadien te dempen. De meest zuidelijke (34m²)
werd geherstructureerd in de 20ste eeuw en bevat eind 19de-20ste-eeuwse interieurelementen
die volledig bouwhistorisch onderzocht werden7. Van deze kelder worden de muren
afgebroken tot +- 15cm onder de nieuwe funderingsplaat van het gelijkvloers. Ook hier wordt
waterdoorlatendheid voorzien alvorens te dempen. In de afbraakzone zal dan plaats vrijkomen
voor de nieuwbouw van ca. 165m² en de groenaanleg van de buitenruimten voor de
zorgwoningen, appartementen en kinderkribbe. Voor de nieuwbouw zal er een betonplaat met
chape en isolatie voorzien worden, waarbij de maximale bodemverstoring 50cm bedraagt. Het
vloerniveau van de nieuwbouw zal het vloerniveau van het te behouden gebouw ter hoogte
van nr. 37 volgen. In de zone van de nieuwbouw zijn nog geen sonderingen uitgevoerd ter
inzicht van stabiliteit. Indien de stabiliteit niet dusdanig is, zal er naast een betonplaat ook
gewerkt moeten worden met paalfunderingen. De kans op paalfundering is wel klein. Gezien
de diepte, diameter en frequentie van het aantal paalfunderingen op heden nog niet gekend
is, wordt uitgegaan van de maximaal mogelijke bodemverstoring op deze locatie.
Anderzijds zullen ter hoogte van nr. 41 een deel van de bestaande vloeren op volle grond
worden uitgebroken om nieuwe vloerafwerking te plaatsen. Ter hoogte van de
noordwestvleugel zal een nieuwe betonplaat gegoten worden die maximaal 45cm bedraagt
inclusief chape en isolatie. De totale oppervlakte van uit te breken vloeren bedraagt ca. 420m²
van het projectgebied. In het noorden van het projectgebied is daarvan een zone van 72m²,
waaronder er zich een betonplaat van 10cm bevindt die behouden wordt. Onder de meest
westelijke op te breken vloeren bevindt zich een kruipkelder.
5

Informatie verkregen via architect initiatiefnemer.
STROOBANTS T. & DE MOFFARTS J. 2017, Huis Cadix. Beheersplan.
7 STROOBANTS T. & DE MOFFARTS 2017 J.., VAN DER VEKEN 2009.
6
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Bestaande kelders worden behouden, met uitzondering van de twee bovengenoemde in de
afbraakzone die worden gedempt.
Er worden ook buitenruimtes voorzien (zie Figuur 8; bijlage 4d), ca. 508m² daarvan is op heden
grotendeels groenzone en wordt terug op die manier heraangelegd. Ook de verharding van de
speelplaats achteraan zal afgebroken worden. Dit betreft stoepdallen van 30x30cm op een
beperkte fundering. De fundering van tuinpaden wordt ook afgebroken voor het toevoegen van
nieuwe teelaarde voor nieuwe begroeiing. De dikte voor de stoepdallen en tuinpaden is
maximaal 30cm onder het maaiveld. In de zones voor groenaanleg die overlappen met
afbraakzone, wordt nieuwe teelaarde toegevoegd op de dikte van de vroegere fundering om
begroeiing aan te planten. Ten westen van de westvleugel van Huis Cadix zal deze heraanleg
beperkt blijven tot 18cm onder het huidige maaiveld. De binnenkoer van Huis Cadix (ca.
230m²) is gekasseid en wordt behouden. In het oosten van het projectgebied wordt ook nog
een schouw verwijderd.
Voor nutsvoorzieningen worden er drie nieuwe septische putten geplaatst en een
infiltratiebekken van 8325L. Eén septische put en het infiltratiebekken bevinden zich in de
afbraakzone. Een tweede septische put zal geplaatst worden in het noordwesten van het
terrein, nabij het Sint-Janskerkhof. De derde septische put wordt ingepland onder het
koffiehuis dat gelokaliseerd zal zijn ten oosten van de voormalige kapel. Om toegankelijkheid
voor alle partijen te bevorderen worden er twee liftputten voorzien van 1,2m onder het huidige
maaiveld. Er komen ook verschillende nieuwe leidingen in het projectgebied. Hoewel de
locaties van deze buizen gekend zijn, is de diepte van de ligging dit niet. Hierover moet een
nog uit te voeren sonderingsplan nog duidelijkheid over bieden.
De initiatiefnemer is op heden juridisch eigenaar van de gronden, behalve van perceel 175h.
Daarvoor geldt recht van overbouw ten voordele van perceel 175g.
Ter conclusie kan gesteld dat het totale projectgebied een grootte heeft van ca. 2100m² en dat
dat over het volledige terrein geplande werken worden uitgevoerd. De werken gaan gepaard
met bodemverstoringen van minimaal ca. 30cm t.o.v. het huidige vloerniveau op het
gelijkvloers tot plaatselijk 120cm (voor liftputten, septische putten en infiltratiebekkens). Echter
de maximale bodemverstoring ter hoogte van de nieuwbouw is nog niet gekend en dit gezien
er nog sonderingen moeten worden uitgevoerd die de funderingswijze van het gebouw moeten
bepalen; hetzelfde over de diepte van de nieuwe rioleringen (de kans op paalfunderingen is
wel aan de kleine kant). Daarom wordt ter hoogte van de nieuwbouw (ca. 165m²) en riolering
uitgegaan van een maximale bodemverstoring (zie Figuur 7 en bijlage 4b, Figuur 8 en bijlage
4d, Figuur 9 en bilage 4g, Figuur 10 en bijage 4h, Figuur 11 en bijlage 4i, Figuur 12 en bijlage
4e, Figuur 13 en bijlage 4c en Figuur 14 en bijlage 4f). Er dient een bijkomende buffer bij al
deze bodemingrepen gerekend omdat bvb. de compactie van de grond door overrijdende
machines en werfinrichting ook een bodemingreep zijn.
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Figuur 7 De geplande werken geprojecteerd op het GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: architect
initiatiefnemer en geopunt.be) (bijlage 4b).
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Figuur 8 De geplande nieuwe toestand van het gebouw met een te verwijderen schouw en de indeling van de
buitenruimtes geprojecteerd op het GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: architect initiatiefnemer en
geopunt.be) (bijlage 4d).

Figuur 9 Snede BB ter hoogte van nr. 41, zuidoost naar noordwest, met zicht uit het noordoosten (bron: architect
initiatiefnemer) (bijlage 4g).
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Figuur 10 Snede CC op het noordwestelijke deel van het gebouw ter hoogte van nr. 41, van zuidwest naar
noordoost, met zicht uit het zuidoosten (bron: architect initiatiefnemer) (bijlage 4h).

Figuur 11 Snede EE op de gedeeltelijke nieuwbouw, van noordwest naar zuidoost, met zicht uit het zuidwesten
(bron: architect initiatiefnemer) (bijlage 4i).
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Figuur 12 Geplande nieuwe toestand van het gebouw met aanduiding van de locaties van de sneden (bron:
architect initiatiefnemer) (bijlage 4e).

Figuur 13 Geplande nieuwe toestand van het gebouw geprojecteerd op het GRB met aanduiding van het
projectgebied (bron: architect initiatiefnemer en geopunt.be) (bijlage 4c).

Archeologienota MECHELEN CADIX
Projectcode: 2018F98

16
Verslag van resultaten bureauonderzoek

Figuur 14 Kelder- en rioleringsplan van de nieuwe toestand in het projectgebied (bron: initiatiefnemer) (bijlage 4f).

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 Mechelen in het algemeen werd de online databank
van de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) geraadpleegd.8 Als aanvulling hierop werden
verschillende historische kaarten geraadpleegd via Geopunt9, de centrale toegangspoort tot
8
9

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.geopunt.be/kaart
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geografische overheidsinformatie, en via Cartesius10, 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 hetgeen
dat beschikbaar is via de CadGIS Viewer van de Federale Overheid.11 Een topografische kaart
werd verkregen via het NGI.12 Ook de regionale beeldbank (Bonheiden, Duffel, Sint-KatelijneWaver, Mechelen en Zemst) werd geraadpleegd.13
Inzake historisch bronnenmateriaal zijn de relevante bestaande bronnen en historische
kaarten geraadpleegd via internet. Er werd ook beroep gedaan op de regiokennis van de
Dienst Archeologie Stad Mechelen. Een samenvattende tabel betreffende historische
bewoningsgeschiedenis werd aangeleverd door Frank Kinnaer, consulent historisch
onderzoek bij diezelfde dienst. Dit om meer inzicht te geven over tot wanneer de panden
teruggaan en welke archeologische weerslag er eventueel verwacht kan worden.
Aan deze bureaustudie ging reeds een bouwhistorisch- en waarderingsonderzoek vooraf,
waarna er al een behandelingsvoorstel voor renovatie gedaan werd. De huidige zichtbare
vloerniveaus en structuren zijn dus reeds gewaardeerd. De archeologienota heeft betrekking
tot de archeologische weerslag van de panden in het verleden en de potentiële aanwezigheid
van archeologische sporen en/of vondsten in het al dan niet bewaarde bodemarchief (zie
beheersplan, toegevoegd als bijlage).

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

10

http://www.cartesius.be/CartesiusPortal/
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/
12 http://www.ngi.be/topomapviewer/
13 https://www.regionalebeeldbank.be/
11
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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. Ook de regionale beeldbank van Bonheiden,
Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Mechelen en Zemst werd geraadpleegd voor het nodige kaart en fotomateriaal.

1.3.4. Motivering eventueel afwijkende methodiek
Niet van toepassing.

1.3.5. Inbreng specialisten
Niet van toepassing.

1.3.6. Algemene wetenschappelijke advisering
Voor bijkomende informatie wat betreft de historische ontwikkeling van Mechelen en de site,
werd beroep gedaan op de kennis van Frank Kinnaer en Liesbeth Troubleyn, respectievelijk
consulent historisch onderzoek en stadsarcheoloog bij de Dienst Archeologie Stad Mechelen.

Archeologienota MECHELEN CADIX
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2. ASSESSMENTRAPPORT
2.1. Landschappelijke ligging
2.1.1. Topografische situering
Mechelen is een stad gelegen in de provincie Antwerpen en situeert zich centraal tussen de
steden Antwerpen en Brussel. De stad is gefuseerd met de deelgemeenten Walem, Heffen,
Hombeek, Leest en Muizen. In het noorden grenst de stad aan Walem en de gemeente SintKatelijne-Waver, in het westen aan Heffen, Leest en Hombeek, in het zuiden aan de gemeente
Zemst, in het zuidoosten aan Muizen en in het oosten aan de gemeente Bonheiden. De stad
bevindt zich aan rivier de Dijle en maakt deel uit van de intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst IGEMO.
Het projectgebied bevindt zich in de noordelijke helft van de historische stadskern van
Mechelen (zie Figuur 15, Figuur 16 en Figuur 17). De site wordt in het oosten begrensd door
de Frederik de Merodestraat, in het noorden door het Sint-Janskerkhof, in het zuiden en
westen respectievelijk door de aangrenzende percelen 185b en 175g met diens bebouwing en
bijbehorende tuinen. Kadastraal zijn deze percelen terug te vinden onder afdeling 1, sectie B,
percelen 181h, 183b, 184g, 184h en 175h (zie Figuur 18). Voor die laatste geldt recht van
overbouw ten voordele van perceel 175g. Op de bodemgebruikskaart uit 2001 staat het
projectgebied gekarteerd als kernstadbebouwing (zie Figuur 19).
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Figuur 15 De topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 16 Een detail van de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 17 Een detail van de topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 18 Aanduiding van het projectgebied op het GRB (bron: geopunt.be).
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Figuur 19 Aanduiding van het projectgebied op de Bodemgebruikskaart uit 2001 (bron: geopunt.be).
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2.1.2. Landschappelijke situering
Mechelen is gelegen in de zandstreek aan de zuidwestrand van de Kempen. Het
hoogteverschil schommelt van +2m TAW bij de samenvloeiing van de Dijle en Zenne tot op
+14m TAW op Hanswijk. Het stadsdeel op de rechteroever ligt grotendeels tussen +7m en
+12m TAW hoog. Voor de linkeroever is dit ca. +5m TAW, met hoger gelegen zones op de top
van de zandrug (tot +6m à +8m TAW) die het tracé Scheerstraat-Grote Markt-BefferstraatVeemarkt-Keizerstraat volgt en langs de R12 tussen de Sint-Katelijnestraat en de Bleekstraat.
De hoge linkeroever maakt deel uit van het zandige interfluvium tussen de Dijle en de Zenne.
De lager gelegen rechteroever bestaat uit lemige alluviale rivierafzettingen van de Dijle, met
daarin zandige opduikingen waarin zich hier en daar een podzolbodem gevormd heeft (zie
Figuur 20 en Figuur 21).14

Figuur 20 Aanduiding van het projectgebied op het DTM (algemeen) (bron: geopunt.be).

14

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2017: Historische stadskern van Mechelen [online],
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140035 (geraadpleegd op 30 augustus 2018).
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Figuur 21 Aanduiding van het projectgebied op het DTM (algemeen) (bron: geopunt.be).

Het projectgebied ligt op de lager gelegen rechteroever, in de Dijlevallei op een relatief vlak
terrein met hoogtes tussen +6m en +7m TAW. De noordelijke en zuidelijke Dijletakken
bevinden zich op respectievelijk ca. 400 en 500m van het onderzoeksterrein. De hoogste
punten bevinden zich ter hoogte van de noordelijke en oostelijke bebouwing van het terrein.
Het hoogteverloop op het terrein geeft een laagste punt van +6.23m TAW in het westen (ca.
70m van een kleinere waterloop, oorspronkelijk een vertakking van de Dijle) versus een
hoogste punt van +6.67m TAW in het zuidoosten van het projectgebied (zie Figuur 22). De
zone van het projectgebied staat niet gekarteerd op de bodemerosiekaart uit 2017 (zie Figuur
23). Deze kaart houdt onder meer rekening met het bodemtype, de hellingslengte en de
hellingsgraad.
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Figuur 22 Aanduiding van het projectgebied op het DTM (detail) met hoogteverloop (bron: geopunt.be).

Figuur 23 Potentiële Bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.1.3. Geologische situering15
De tertiaire ondergrond ter hoogte van het projectgebied bestaat uit afzettingen van het Lid
van Ruisbroek. Deze eenheid bestaat uit licht grijsgroen tot grijsbruin zand, rijk aan fossielen
zoals Pycnodonta callista. Het is net zoals het Lid van Bassevelde en het Lid van Watervliet
een onderdeel van de Formatie van Zelzate die naar alle waarschijnlijkheid tot de Tongeren
Groep behoort (zie Figuur 24). Deze formatie wordt doorgaans gedateerd op de
overgangsperiode tussen het Eoceen en het Oligoceen.
De Quartair geologische kaart geeft aan dat de ondergrond ter hoogte van het projectgebied
bestaat uit eolische afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) (code ELPw) en/of
hellingsafzettingen van het Quartair (code HQ) bovenop fluviatiele afzettingen van het
Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Er zijn geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen
bovenop de Pleistocene sequentie (quartair profieltype 3) (zie Figuur 25).
De Quartair profieltypekaart van Mechelen geeft aan dat het grootste deel van het
projectgebied zich bevindt in profieltype 17, met uitzondering van de noordoostelijke hoek die
over profieltype 24 beschikt. Dit betekent dat er naast eolische afzettingen ook nog afzettingen
van lokale oorsprong zijn. Deze bevinden zich bovenop zandige vlechtende rivierafzettingen
(zeer fijn tot medium zand, soms met lemige intercalaties die venig kunnen zijn). In het geval
van profieltype 24 in de noordoosthoek bevindt zich onder deze afzettingen nog een pakket
met grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen bestaande uit grinthoudend tot grintrijk zand aan
de basis, halffijn zand tot klei aan de top (zie Figuur 26). 16

15
16

www.geopunt.be
BOGEMANS 1996, p. 10.
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Figuur 24 Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 25 Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 26 Quartair geologische kaart van Mechelen met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.1.4. Bodemkundige situering
Het projectgebied staat op de bodemkaart gekarteerd als OB (bebouwde zone), een
antropogeen bodemtype waarbij het bodemprofiel door het ingrijpen van de mens gewijzigd of
vernietigd is. De ruimere omgeving vertoont voornamelijk vochtige tot natte zand-, zandleem en leemcomplexen (zie Figuur 27).

Figuur 27 Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.2. Historische beschrijving
2.2.1. Beknopte historische beschrijving van Mechelen17
De stad Mechelen, met haar omringende gehuchten en dorpen, vormde binnen het hertogdom
Brabant een afzonderlijke heerlijkheid en hield als dusdanig stand tot het einde van het Ancien
Régime. De fusie van stad en omliggende gemeenten komt grosso modo overeen met de
omschrijving van deze oude heerlijkheid.
De naam Mechelen verscheen voor het eerst in 870. Tijdens de Merovingische periode lag er
waarschijnlijk op de grens tussen de Brabant- en de Rijengouw een hofdomein “Mechelen”.
Als kruispunt van handelswegen en geschikte oversteekplaats over de Dijle was het een
aantrekkelijke vestigingsplek.
In de 10de eeuw kreeg de prinsbisschop van Luik het domein Mechelen in leen. Door het
verwerven van heerlijke rechten ontstond de heerlijkheid Mechelen, die samen met de dorpen
Muizen, Hombeek, Heffen, Hever en Leest zou uitgroeien tot het district Mechelen (Luiks bezit)
binnen het Land van Mechelen (hertogelijk bezit). Na een kortstondige overheersing door de
hertog van Brabant kwam Mechelen in 1356 in het bezit van Lodewijk van Male, graaf van
Vlaanderen, waarna het werd opgenomen in het Bourgondische landencomplex.
In de 15de en 16de eeuw beleefde Mechelen haar absolute bloei. In 1474 werd de stad de
juridische hoofdstad van de Spaanse Nederlanden. In 1506 werd ze ook de bestuurlijke
hoofdstad. De intense economische bedrijvigheid, die ook op de periferie een gunstige
weerslag had, werd eind 16de eeuw door de vijandelijkheden tussen Spaansgezinden en
Staatsen grotendeels teniet gedaan. Pas begin 18de eeuw kwam er terug deining rond de stad.
Door haar rol als middelpunt in het 19de-eeuwse spoorwegnetwerk kende de stad in de 19de
eeuw en het begin van de 20ste eeuw weer een grote groei. Vandaag is Mechelen een
belangrijke regionale centrumstad.

17

Overgenomen uit HEYVAERT B. & W YNS G. 2016, p. 10.
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Figuur 28 Historische kaart van Jacob van Deventer (1550-1565), gekleurd in 1888, bijlage 12a (bron: regionale
beeldbank).

2.2.2. De Frederik de Merodestraat18
De Frederik de Merodestraat stond vanaf de 13de eeuw gekend als de Koeistraat en liep van
de Grote Markt naar de stadsvest met Koepoort (die werd afgebroken in 1808). De straat
diende destijds om het hoornvee binnen te brengen in de stad. Belangrijke instituten en
gebouwen werden opgericht in de stad zoals het Standonckcollege in 1500 (later Groot
Seminarie). Ook bevond zich tegenover het Sint-Janskerkhof, ter plaatse van de huidige
stadsfeestzaal uit 1884, het klooster der geschoeide karmelieten of Onze-LieveVrouwebroeders dat zich uitstrekte tot aan de Veemarkt. De orde was er sinds 1304 gevestigd.
Een ander bepalend straatbeeld is het Hof van Busleyden, dat in 1620 omgevormd werd tot
Berg van Barmhartigheid. De huidige straatnaam verwijst naar Frederik de Merode die tijdens
de Belgische revolutie in 1830 gewond raakte in Berchem en overleed in Mechelen.
2.2.3. Sint-Janskerkhof19

18

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED
2017,
Frederik
de
Merodestraat
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/113712 (geraadpleegd op 30 augustus 2018).
19
AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED
2017,
Sint-Janskerkhof
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/108556 (geraadpleegd op 30 augustus 2018).

[online],
[online],
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Het betreft de straat rondom de Sint-Janskerk en verwijst naar het voormalige kerkhof dat in
1784 werd afgeschaft. Op de hoek gevormd door de zuidelijke kruising met de Frederik de
Merodestraat ligt het projectgebied. Centraal situeert zich het bronzen beeld “Moeder en Kind”
van Ernest Wijnants (1878-1964). In de zuidwesthoek bevindt zich het hofke van Oliveten dat
reeds aanwezig was in de 16de eeuw en oorspronkelijk houten gepolychromeerde beelden
bevatte van Thomas Hazart (overleden in 1610). Het gebouw werd later heropgebouwd en de
beelden werden vervangen door gipsen beelden. Voor het huidige straatbeeld was het een tot
parkeerplaats omgevormd plein.
2.2.4. Zone van het projectgebied
Naast een studie van de historische kaarten, werd er een historisch overzicht voorzien met
betrekking tot de huiseigenaars ter hoogte van het projectgebied, opgesteld door Frank
Kinnaer, consulent historisch onderzoek bij de Dienst Archeologie Stad Mechelen. Deze
informatie werd in vorm van een samenvattende tabel toegevoegd aan de bijlagen van dit
verslag van resultaten van de bureaustudie en kan daar geraadpleegd worden (zie bijlage 28).
15de - 16de eeuw
In 1485 is er al sprake van mandeken en achterhuis, waarvan Jan vanden weerde bryedere
vruchtgebruiker was. In 1501 werd het huis ter hoogte van nr. 37 vermeld in een verkoopsakte
als brouwerij Mandeken, later Trektang verkocht aan Rombout Huens. De familie Huens is hier
bekend in de brouwersambacht. In 1534 erft Berbele Huens nr. 39 van Kathelinen vanden
weerde die het huis bezat in 1501. De eerste vermelding van dat huis gebeurt in 1485. Huis
drie, nr. 41, werd vermoedelijk voor het eerst vermeld in 1533, wanneer het in bezit is van
Gielis de cuypere. Echter, zijn de gegevens pas betrouwbaar in 1544, wanneer het eigendom
is van Juliaan de Havere (advocaat). Huis vier, nr. 41, meest noord, werd voor het eerst
vermeld in 1554 en was in het bezit van de kinderen Drijvers. 20
De eerste relevante informatie over het projectgebied op historische kaarten, kan gehaald
worden uit de kaart van Jacob van Deventer (1550-1565, zie Figuur 28 en Figuur 29). Daarop
is te zien hoe omstreeks die periode het projectgebied ook al gelegen was aan de historisch
belangrijke Koeistraat. Het werd begrensd door de vroegere vliet de Melaan, een nu
ingedamde Dijletak in het zuiden en het Sint-Janskerkhof in het noorden.
De Melaan werd overbrugd door de Trektangbrug, ook wel Koebrug of Eerste brug genoemd.
Er was reeds bebouwing aanwezig in de tweede helft van de 16de eeuw, zij het niet zoals de
huidige vorm. De bebouwing is ook afgebeeld op een kaart van Hogenberg en Braun uit 1574
(zie Figuur 30). Pas op de kaart van Jan van Hanswijck (1594) die werd herwerkt door JanBaptist de Noter (1812, zie Figuur 31) is de opstelling van de bebouwing duidelijk te zien. Het

20

Wetenschappelijke advisering van Frank Kinnaer naar historische bronnen uit het Stadsarchief
Mechelen/De Ware Vrienden van het Archief.
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gaat daarbij om noord-zuid geörienteerde gevels. Specifiek zijn er 4 vakwerkhuizen met
zadeldak te zien met bijbehorende tuin en bijgebouwen.
17de eeuw
De eerstvolgende beschikbare kaart is die van Van Blaeu uit 1649 (zie Figuur 32). Het vertoont
een vrij gelijkaardig beeld aan dat van Hogenberg en Braun (1574), echter stelt men dat de
“Spaanse” vestingbouw rondom de oude stadsmuren zo uniform en conventioneel is afgebeeld
dat men aan fictie denkt. Ook het begijnhof extra muros was in die tijd al verwoest21.
Vanaf 1646 word ook het 3de huis vanaf de Trektangbrug vermeld in associatie met familie
Huens22.
18de eeuw
Pas ruimschoots een eeuw later verschijnt de kaart van Basire (1745, Figuur 34) waarop een
gelijkaardig beeld te zien is als op de kaart van Jean-Baptist De Noter naar Jan van Hanswijck.
Op deze kaart zijn 4 vakwerkhuizen te zien met zadeldak en bijgebouwen, naast de oude brug
die de Dijletak overbrugt. Mogelijks werden er rond deze periode verbouwingen uitgevoerd,
want de poort aan de Frederik de Merodestraat (toen Koeystraat) draagt het opschrift ANNO
1744 (zie Figuur 33) . De huizen ter hoogte van nr. 37-39 werden uitgebreid in de periode
tussen 1744-1761. De achterste delen van de huizen dateren dus niet verder terug dan de
18de eeuw. Uit een historische bron blijkt dat in 1761 tot 7 september het huis ter hoogte van
nr. 41 in bezit was van Maria Joanna Francoise Huens die gehuwd was met ridder Joannes
Petrus Anthonis van Volden. De familie is dus opgeklommen vanuit de ambachten (brouwers),
via de hoge stedelijke ambtenarij tot in de adel. In de verkoopsakte van Andreas van
Spoelbergh aan Henricus Diu (procureur) in 1769 staan stallen, een koetshuis, een hof en
binnenkoer vermeld. Nrs. 37 en 39 zijn in 1796 in bezit van een verkoopster van naaigerief.
Gedurende de 18de eeuw is het vierde huis vanaf de brug onder meer in het bezit van enkele
slotenmakers, waarvan één ook zadelmaker was.23

Op de kaart van Ferraris (1771-1778, zie Figuur 35) is geen relevante bijkomende informatie
over het projectgebied aanwezig. Een bouwaanvraag uit 1781 toont wel hoe de gevel van nr.
41 verbouwd werd op het eind van 18de eeuw (zie Figuur 36).
19de eeuw

21

REGIONALE BEELDBANK, Plattegrond van Mechelen, Van Blaeu, 17de eeuw, ingekleurde versie [online],
https://www.regionalebeeldbank.be/beeldbank/1128445 (geraadpleegd op 30 augustus 2018).
22 Wetenschappelijke advisering van Frank Kinnaer naar historische bronnen uit het Stadsarchief
Mechelen/De Ware Vrienden van het Archief.
23 Idem.
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Op het primitief kadaster uit 1834 (zie Figuur 37) is de situatie van de gebouwen en diens
bijgebouwen te zien van de nr. 37-41. Dit zou nagenoeg moeten overeenkomen met de
toestand in de 17de eeuw. Op de kaart van Popp (1842-1879, zie Figuur 39) is een gelijkaardig
beeld te zien, maar ondertussen wordt het projectgebied begrensd door het noordwestzuidoost georiënteerde gebouw dat behoort tot het Seminarie van Mechelen met bijbehorende
tuin. In 1836 wordt nr. 41 bewoond door de Zusters van de Liefde24.
Op een kadastrale mutatieschets van 1880 (zie Figuur 40) is te zien hoe in het zuidwesten van
het projectgebied, ter hoogte van nr. 37-39 een veranda en atelier werd bijgebouwd. Dit zijn
dus 19de-eeuwse bijgebouwen. Ook de kleine bijbouwen ten noordoosten van die vleugel
dateren uit de 19de eeuw, want deze zijn aangegeven op een mutatieschets van 1886 (zie
Figuur 41). Op de schets uit 1880 is ook te zien dat de huidige toestand aan de achterzijde
van nr. 39 in deze periode verkregen werd25.
De Atlas der buurtwegen (1841, zie Figuur 38) werd geraadpleegd, maar leverde geen
relevante informatie wat betreft de ontwikkelingen ter hoogte van het projectgebied. Hetzelfde
geldt voor de topografische kaart uit 1892 (zie Figuur 42).
20ste-21ste eeuw
Op een foto uit 1929 genomen van op de Sint-Romboutstoren (zie Figuur 43) is het
projectgebied ook te zien. Het uitzicht komt nagenoeg overeen met de situatie die afgebeeld
stond op de kaart van Popp. Het komt ook overeen met de situatie die zichtbaar is op de
topografische kaart uit 1930 (zie Figuur 44). Omstreeks 1934 duiken er bouwplannen op voor
de verbouwingen aan de kapel van de Zusters van de Liefde. Daarbij werd het klooster
uitgebreid met een kapel aan de noordvleugel. In de zuidvleugel werd in 1946 een nieuwe
keuken voorzien door architect Simon Van Craen. Onder deze keuken werd een kelder
gegraven. In 1955 werd het nieuwe volume achterin de tuin gebouwd. Deze grenst aan de
zuidwestvleugel van nr. 37 (zie Figuur 45, Figuur 46 en Figuur 47).26

De topografische kaart van 1960 (zie Figuur 48) toont dat de Dijletak ondertussen ingedamd
is en bebouwde zones aan beide zijden van de brug nu met elkaar verbonden zijn. De nieuwe
indeling van de gebouwen kan waargenomen worden op een luchtfoto van 1971 (zie Figuur
49). Foto’s uit 1985 (zie Figuur 50 en Figuur 51) tonen de gevels van de gebouwen en de
binnenkoer. Daarop is duidelijk te zien dat nr. 41 oorspronkelijk bestond uit twee afzonderlijke

24

Wetenschappelijke advisering van Frank Kinnaer naar historische bronnen uit het Stadsarchief
Mechelen/De Ware Vrienden van het Archief.
25 VAN DER VEKEN B. 2009, p. 24-26.
26 STROOBANTS T. & DE MOFFARTS B. 2017, p. 54-58.

Archeologienota MECHELEN CADIX
Projectcode: 2018F98

35
Verslag van resultaten bureauonderzoek

huizen. Op de luchtfoto van 1990 (zie Figuur 52) is te zien hoe de koer met het aangrenzende
gebouw bestond uit groen. In 2015 is de huidige toestand weergegeven (zie Figuur 53).
Voor meer informatie betreffende de verbouwingen die door de jaren hebben plaatsgevonden
in het pand, wordt verwezen naar het materiaaltechnisch onderzoek27 voorgaande aan deze
archeologienota.

Figuur 29 Uitsnede van de kaart van Jacob van Deventer (1550-1565), gekleurd in 1888, met aanduiding van het
projectgebied bij benadering (bron: regionale beeldbank).

27

ORNAMENT RESTAURATIE EN CONSERVATIE 2012, Materiaaltechnisch onderzoek Frederik de
Merodestraat nr. 41 – Mechelen.
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Figuur 30 Uitsnede van de kaart van Hogenberg en Braun (1574), met aanduiding van het projectgebied bij
benadering (bron: regionale beeldbank).

Figuur 31 Uitsnede van de kaart van Jan-Baptist De Noter (1812) naar een kaart van Jan van Hanswijck uit het
laatste kwart van de 16de eeuw, met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: regionale beeldbank).
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Figuur 32 Uitsnede van kopergravure Van Blaeu (1649), met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bon:
regionale beeldbank).

Figuur 33 Opschrift op de poort ANNO 1744 van nr. 41 (bron: regionale beeldbank).
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Figuur 34 Uitsnede van kopergravure van Basire (1745), met aanduiding van het projectgebied bij benadering
(bron: regionale beeldbank).

Figuur 35 Kaart van Ferraris (1771-1778) met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: geopunt.be).
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Figuur 36 Bouwaanvraag voor de gevel van nr. 41 (toen Koeistraat E347) uit 1781 (bron: regionale beeldbank).

Figuur 37 Uitsnede uit de kaart van het primitief kadaster (1834) met aanduiding van het projectgebied (bron:
Rijksarchief België).
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Figuur 38 Atlas der Buurtwegen (1841) met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: geopunt.be).

Figuur 39 Kaart van Popp (1842-1879) met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: geopunt.be).
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Figuur 40 Kadastrale mutatieschets van nr. 37-39 uit 1880 (bron: Bert Van der Veken 2009).

Figuur 41 Kadastrale mutatieschets van nr. 37 uit 1886 (bron: Bert Van der Veken 2009).
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Figuur 42 Topografische kaart uit 1892 met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: cartesius).

Figuur 43 Foto genomen van op de Sint-Romboutstoren in 1929 door C. Joosen met aanduiding van het
projectgebied (bron: regionale beeldbank).
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Figuur 44 Topografische kaart uit 1930 met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: cartesius).
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Figuur 45 Bouwplan van de vergrotingswerken aan de kapel van de Zusters van de Liefde uit 1934 (bron: regionale
beeldbank).
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Figuur 46 Bouwplan van de vergrotingswerken aan de kapel van de Zusters van de Liefde uit 1934 (bron: regionale
beeldbank).

Figuur 47 Bouwplan van de vergrotingswerken aan de kapel van de Zusters van de Liefde uit 1934 (bron: regionale
beeldbank).
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Figuur 48 Topografische kaart uit 1960 met aanduiding van het projectgebied bij benadering (bron: cartesius).

Figuur 49 Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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Figuur 50 Een foto van het projectgebied genomen op 2 mei 1985, zicht vanuit het noordoosten (bron: regionale
beeldbank).

Figuur 51 Een foto van een binnenkoer op het projectgebied genomen op 2 mei 1985 (bron: regionale beeldbank).
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Figuur 52 Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).

Figuur 53 Luchtfoto uit 2015 (winteropname) met aanduiding van het projectgebied (bron: geopunt.be).
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2.3. Archeologisch kader
Binnen het onderzoeksgebied zelf, dat binnen de historische stadskern van Mechelen gelegen
is en deel uitmaakt van de archeologische zone van de stad, zijn er geen gekende
archeologische ingrepen geweest in het verleden, getuige de Centrale Archeologische
Inventaris28. In de directe omgeving (<150m) is er op archeologisch vlak wel heel wat gekend.
Daarbij zijn er voornamelijk sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd naar boven gekomen.
Binnen een buffer van 150m zijn er 18 relevante CAI-locaties bekend. Deze worden als volgt
chronologisch besproken (zie Figuur 54 en Figuur 55).
Periodes ouder dan de middeleeuwen
- Vondsten uit de steentijd werden in de stadskern van Mechelen nagenoeg niet gedaan,
met uitzondering van enkele mesolithische artefacten ter hoogte van MechelenStompaertshoek (CAI ID 166233). Dit bevindt zich echter al op ca. 320m ten
noordoosten van het projectgebied.
- De oudste vondst die in de nabije omgeving werd gedaan (CAI ID 100475
Varkensstraat 5), betreft een Laat-Romeinse munt van Theodosius I (379-395 n. Chr.).
Deze bevond zich ca. 60m ten zuidoosten van het projectgebied.
- Op 90m ten zuidwesten van het projectgebied kwamen tijdens niet-archeologische
graafwerken in 1984 Romeinse dakpannen en aardewerk naar boven (CAI ID 102269
Wollemarkt II).
Middeleeuwen
- Ter hoogte van Frederik de Merodestraat 17 (CAI ID 206802) kwamen resten van een
kelder met tongewelf uit de late middeleeuwen/nieuwe tijd aan het licht tijdens de
afbraak van een huis in 2011.
- Aan Nieuwwerk – Schoolstraat (CAI ID 209337) kwam een laatmiddeleeuwse traptoren
met gotische draaitrap, ribben, zuilen en kruisvensters aan het licht tijdens
afbraakwerken in 1987.
- Ca. 130m ten zuidwesten van het projectgebied werden tijdens een archeologische
controle van werken in 1984 scherven gevonden van een tuitkan of amfoor in
roodbeschilderd aardewerk (Pingsdorf), blauwgrijs en rood aardewerk, steengoed uit
Aken, Langerwehe en Raeren (CAI ID 209319).
- Volgens W. Wouters (IAP) werd er in 870 een eerste vermelding gedaan van een abdij,
die vermoedelijk aanwezig was ter hoogte van Wollemarkt I (CAI ID 101648).
- In 1970 werd er door arbeiders op een werf aan de Oude Beggaardenstraat –
Wollemarkt (CAI ID 206774) aardewerk gevonden. Het gaat om blauwgrijs reducerend
gebakken aardewerk uit de 14de eeuw.

28

https://cai.onroerenderfgoed.be/
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Middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijden
- Ongeveer 70m ten noordwesten van het projectgebied bevond zich het refugium van
de benedictijnabdij van Sint-Truiden dat grotendeels dateert uit 1550-1551 (CAI ID
156593). Wat verder naar het noorden toe werden laatmiddeleeuwse
muurfunderingen, afvallagen met ceramiek en dierenbeenderen en een alleenstaande
16de-eeuwse afvalput gevonden die mogelijk deel uitmaken van bovenvermelde locatie
(CAI ID 102448 Bethaniënklooster).
- Net ten noorden van het projectgebied, bevindt zich de Sint-Janskerk (CAI ID 206766
(relict 59217)) die gewijd is aan Johannes de Doper. De kapel werd in het 3de kwart
van de 13de eeuw verheven tot parochiekerk. Tijdens een archeologische controle van
werken in 1973 bleken er 17de of 18de-eeuwse grafkelders en een laatmiddeleeuwse
aalput aanwezig te zijn.
- Op ca. 100m ten noorden van het projectgebied (CAI ID 160499 Goswin de
Stassartstraat – Hoeystraat) werden sporen uit de late middeleeuwen, nieuwe en
nieuwste tijd aangetroffen tijdens een mechanische prospectie door Archebo in 2012.
Het gaat om een laatmiddeleeuwse beerkuil, een onbepaalde fundering, een postmiddeleeuwse fase waarbij een deel van het middeleeuws niveau verstoord werd en
muurresten van huizen uit de nieuwste tijd.
- Ter hoogte van het Hof van Busleyden (CAI ID 160654), ca. 90m ten noordoosten van
het projectgebied werden ook archeologische sporen aangetroffen tijdens een
opgraving in 2010. De sporen betreffen funderingen, kelder- en perceelmuren,
beerputten, een waterput e.d. die wijzen op een 5-tal percelen met bewoning uit de late
middeleeuwen. Tevens werd er onder de oostelijke vleugel een toevalsvondst van een
houten beerton met bijna gave stenen kruik uit de late middeleeuwen gedaan. De site
staat in historische bronnen uit de 16de eeuw omschreven als stadspaleis.
- Aan de overzijde van de Frederik de Merodestraat, ter hoogte van nr. 28 (Oude
Stadsfeestzaal, CAI ID 206803) werd een waterput aangetroffen uit de late
middeleeuwen, nieuwe of nieuwste tijd.
- Tijdens een controle van de werken ten zuiden van het projectgebied werden de resten
van de oude Trektangbrug over de Melaan (CAI ID 206830) en de laatmiddeleeuwse
overwelving onderzocht. Daarbij werden er ook sporen van de loop van een vliet
aangetroffen.
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Ter hoogte van de Sint-Romboutskathedraal (CAI ID 160356) ca. 120 ten zuidwesten
van het projectgebied werd in 2013 een opgraving uitgevoerd door Monument
Vandekerckhove. In de kapel van de Heilige Jozef werden graven aangetroffen,
waaronder grafkisten en een kistje met botfragmenten. De relieken waren begraven in
een vulling die recenter is dan de funderingen van de kapel (tussen 1375-1875). Er
waren ook restanten van een vloerniveau aanwezig, vermoedelijk te situeren einde
14de-begin 15de eeuw. In de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Zellaer bevond zich een
grafkelder voor familie Liebaert uit 1621. Via georadaronderzoek in 2017 kon
aangetoond worden dat er ook verschillende grafkelders aanwezig moeten zijn in het
schip en de dwarsbeuk. Op de plaats van de huidige kerk werd ca. 1000 vermoedelijk
een collegiale kerk gebouwd.

Nieuwe en nieuwste tijden
- Bij een archeologische controle van werken in 1971 aan St.-Romboutskerkhof I (CAI
ID 100730) werd een 16de eeuwse born of beerput aangetroffen.
- Ook aan St.-Romboutskerkhof II (CAI ID 156379) kwam een 17de-eeuwse beerput en
haard aan het licht ter hoogte van de voormalige pastorie van St.-Rombouts. Later
werd dit een archeologisch museum.
- Tijdens een mechanische prospectie in 1980/81 ca. 120m ten zuiden van het
onderzoeksgebied werd een ronde kom, halve grape, bordscherven, patacon en
steengoed gevonden uit de 18de eeuw (CAI ID 209280 Standonckstraat I).
- Er kwam een steengoedkruik uit Raeren en post-middeleeuws aardewerk aan het licht
in een beerput afgedekt met 17de-eeuwse grafsteen aan Wollemarkt 5 (CAI ID 156371).
Er kan gesteld worden dat archeologische vondsten en sporen ouder dan de middeleeuwen
in de nabije omgeving van het projectgebied schaars zijn. Middeleeuwse en zeker
laatmiddeleeuwse aanwezigheid kan echter meermaals bevestigd worden. Ook het aantal
archeologische sites uit de nieuwe en nieuwste tijd is aanzienlijk. Tevens geven historische
kaarten en bronnen (zie hoofdstuk 2.2.4.) aan dat er op het projectgebied zelf al bewoning was
van het einde van de 15de eeuw. Er kan dus gesteld worden dat er met zekerheid een
archeologische site aanwezig is op het projectgebied, al kan niet met zekerheid een uitspraak
gedaan worden over de bewaring van archeologische sporen en structuren ter hoogte van de
meest ingrijpende geplande werken door latere infrastructurele (18de – 21ste-eeuwse)
veranderingen aan de huizen.
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Figuur 54 Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van de archeologische zone en het projectgebied
met daarrond een buffer van 150m (bron: geopunt.be en CAI).

Figuur 55 Centrale Archeologische Inventaris met aanduiding van het projectgebied en de gekende locaties binnen
een buffer van 150m (bron: geopunt.be en CAI).
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2.4. Synthese
2.4.1. Verwachtingspatroon
Op basis van het voorgaande assessment kan volgend verwachtingspatroon naar voor
geschoven worden:
- Voor de middeleeuwse periode heeft het onderzoeksgebied een reëel archeologisch
potentieel, aangezien het gelegen is in de historische stadskern van Mechelen en zich
dus bevindt in de archeologische zone. In de nabije omgeving werden tevens ook
herhaaldelijk middeleeuwse sporen aangetroffen. Bovendien duidde het
historisch/archivalisch onderzoek op minstens 15de-eeuwse aanwezigheid ter hoogte
van het projectgebied. De locatie nabij de vroegere Trektangbrug over de Melaan, de
Koeistraat en de daarmee verbonden wegen, suggereren ook dat hier heel wat
beweging was omstreeks de laatste middeleeuwen.
- Voor de periodes ouder dan de middeleeuwen is er voor het projectgebied zelf geen
indicatie betreffende aan- of afwezigheid van bewoning. De locatie tussen Dijletakken
zou gunstig geweest moeten zijn, echter is er binnen de historische stadskern slechts
één steentijd vondstlocatie bekend, waardoor de kans eerder laag wordt ingeschat dat
er steentijdvondsten aanwezig zouden zijden op het projectgebied. Voor sporen of
vondsten uit de metaaltijden en Romeinse periode zijn er ook geen indicaties. Er zijn
wel enkele Romeinse losse vondlocaties bekend binnen de buffer van 150m en
daarbuiten, maar gezien het beperkt aantal bekende vondsten wordt de verwachting
voor deze perioden eerder laag ingeschat.
- Voor de periode na de late middeleeuwen beschikt men over kaartmateriaal dat er op
wijst dat het onderzoeksgebied gedurende de nieuwe tijd al bebouwd was. De vroegste
kaart waarop dit waargenomen kan worden, is die van Jacob van Deventer (15501565). Het betreft de zone tussen het Sint-Janskerkhof en de brug over de oude vliet
de Melaan die bebouwd was en overeenkomt met het projectgebied. Historisch en
archivalisch onderzoek toonde aan dat er in de nieuwe en nieuwste tijd ook diverse
families en organisaties woonachtig waren in de gebouwen met bijbehorende
uitbreidende bouwfasen door de tijden heen. Het gaat daarbij voornamelijk om de
brouwersfamilie Huens (en brouwerij het Mandeken/Trektang) vanaf de late
middeleeuwen en de Zusters van de Liefde sinds 1836. Er kan dus met zekerheid
gesteld worden dat er bewoning aanwezig was op de site gedurende de nieuwe en
nieuwste tijd.
- Ook in de moderne tijd werden de gebouwen nog bewoond of gebruikt als kantoren.
Dit bracht diverse verbouwingen met zich mee, die ook voor een deel voor
bodemverstoring hebben gezorgd, voornamelijk ter hoogte van de zuidwestelijke
aanbouw ter hoogte van nr. 37. De weerslag van deze bebouwing moet ca. 30cm onder
het huidige maaiveld geweest zijn voor diens funderingen, maar het is op basis van de
gegevens uit het bureauonderzoek niet duidelijk in hoeverre de bodemopbouw
daaronder al dan niet geroerd is.
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Besluitend kan gesteld worden dat er voor de periodes vroeger dan de middeleeuwen
geen gegevens beschikbaar zijn uit het bureauonderzoek om de aan- of afwezigheid
van een site binnen het projectgebied te kunnen bevestigen, al wordt het eerder laag
ingeschat. Voor de late middeleeuwen, nieuwe (brouwerij, woonhuizen,…) en nieuwste
tijd (klooster) kan gesteld worden dat er zeker een archeologische site aanwezig is,
maar de omvang, aard en de bewaringstoestand van deze site(s) onder de recentere
verbouwingswerken zijn met dit bureauonderzoek niet te achterhalen.
De enige manier om concrete informatie in te winnen over de al dan niet aanwezigheid
van een archeologische site(s) uit de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege
middeleeuwen is veldonderzoek. Ook de aard en omvang van de huidige verstoring en
diens weerslag op het bodemarchief kan enkel met veldonderzoek vastgesteld worden.
Door de bewoning gedurende de late middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd die veel
verbouwingen met zich meebrachten, worden er diverse originele vloerniveaus
verwacht. Om de aard, omvang en bewaringstoestand daarvan te bepalen, dient er
veldonderzoek plaats te vinden.
Voor de relicten uit de verschillende bewoonde periodes van de site, werd reeds een
bouwhistorische studie uitgevoerd om de panden te waarderen.

2.4.2. Afweging verder vooronderzoek
In eerste instantie wordt nagegaan of een verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
noodzakelijk is, omdat de opsporing van archeologische sites bij voorkeur gebeurt via een zo
miniem mogelijke verstoring van de bodem. Indien het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem de afwezigheid van een archeologische site niet kan staven, wordt overgegaan naar
een vooronderzoek met ingreep in de bodem. In geval de aanwezigheid van een
archeologische site wordt bevestigd, dient men te proberen die in situ te bewaren. Indien dit
niet mogelijk is, dient men over te gaan tot een opgraving.
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de aan- of afwezigheid
van een archeologische site uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse periode en vroege
middeleeuwen. Er kan wel met zekerheid gesteld worden dat er een laatmiddeleeuwse,
nieuwe en nieuwste tijd site aanwezig is. De aard, omvang en bewaringstoestand van die
site(s) kan niet volledig vastgesteld worden in dit uitgevoerde bureauonderzoek. Om deze
vragen te kunnen beantwoorden, dient in eerste instantie gebruik gemaakt te worden van
bijkomend vooronderzoek.
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het hele projectgebied (ca.
2100m²) van ca. 30 tot 120cm onder het vloerniveau van het huidige gelijkvloers. Ter hoogte
van de nieuwbouw (ca. 165m²) en de nieuw te plaatsen rioleringen is de bodemingreep nog
niet gekend omdat er nog geen sonderingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Bijgevolg wordt
op deze locaties uitgegaan van een maximale bodemverstoring. Bij alle geplande werken dient
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nog een bijkomende buffer gerekend te worden. Volgende werken worden uitgevoerd: uitbraak
van huidige vloerniveaus, afbraak van huidige gebouwstructuren, het bouwen van een nieuw
blok, het dempen van twee kelders, het plaatsen van de nodige leidingen en putten voor
riolering, het plaatsen van twee liftputten en het aanleggen van verharding en groen. Gezien
de hoge archeologische verwachting van het projectgebied in beschermd bouwkundig erfgoed
worden deze bodemverstoringen als een bedreiging voor het archeologische aanwezige
erfgoed gezien. Bijgevolg dient een vooronderzoek uitgevoerd om een voldoende inschatting
te bekomen van de diepte, aard, bewaringstoestand van het archeologische erfgoed.

2.4.3. Verder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem
Onder vooronderzoek zonder ingreep in de bodem wordt verstaan: landschappelijk
bodemonderzoek, geofysisch onderzoek en veldkartering. Hieronder worden deze drie
technieken besproken en geëvalueerd naar hun relevantie in het kader van dit onderzoek.
2.4.3.1. Landschappelijk bodemonderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel de aardkundige opbouw en ontstaansgeschiedenis van de
ondergrond en het landschap te kennen door middel van boringen of profielputten.
Een evaluatie van de bodemopbouw is nuttig en noodzakelijk om de kans op bewaarde sites
en hun datering te kunnen inschatten. Profielputten zijn hierbij zeer geschikt. Manuele
boringen kunnen moeilijk zijn aangezien er in stedelijke contexten vaak veel puin in de
ondergrond zit. Mechanische boringen bieden meer soelaas, maar betekenen een extra kost
die voor dit project niet te verantwoorden is. Het is voor stedelijke sites veel kosten- en
kennisefficiënter om aan de hand van proefputten de natuurlijke bodemopbouw tegelijk met
het archeologisch potentieel te onderzoeken (zie verder: 2.5.4.2.). Een aparte onderzoeksfase
is in dit geval dus niet aanwezen.
2.4.3.2. Geofysisch onderzoek
Geofysisch onderzoek heeft tot doel om antropogene fenomenen te onderscheiden van
natuurlijk sediment of om een morfologische reconstructie van het natuurlijke landschap te
maken, door contrasten in elektrische, elektromagnetische en magnetische kenmerken van de
ondergrond te meten. Ook kent deze methode haar nut bij het opsporen van explosieven.
Onder dit type onderzoek vallen verschillende opsporingstechnieken: magnetometrie,
weerstandsmetingen, grondradar enz.
Dit type onderzoek wordt voor deze site echter niet weerhouden. Hoewel mogelijk en niet
schadelijk, is dit onderzoek niet noodzakelijk en niet optimaal bruikbaar om de huidige
vraagstellingen te kunnen beantwoorden.
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2.4.3.3. Veldkartering
Veldkartering heeft tot doel om relevante archeologische indicatoren te zoeken door middel
van een visuele inspectie van het terrein. Een stedelijke ondergrond bevat gewoonlijk heel wat
puin, maar kan de aanwezigheid en de intactheid van een archeologische site niet bewijzen
en wordt daarom niet weerhouden als formele onderzoeksmethode.

2.4.4. Verder vooronderzoek met ingreep in de bodem
2.4.4.1. Verkennend en waarderend archeologisch booronderzoek
Dit type onderzoek heeft tot doel archeologische sites op te sporen door middel van boringen.
Deze methode is vooral nuttig om steentijdsites te detecteren aangezien dergelijke sites quasi
steeds enkel bestaan uit een losse vondstenspreiding van voornamelijk lithisch materiaal.
Grondsporen, zeker voor de vroege prehistorie, komen zelden of nooit voor waardoor een
proefsleuvenonderzoek hier geen betrouwbare optie is.
Verkennend archeologisch booronderzoek is vanop het maaiveld praktisch gezien niet uit te
voeren in een stedelijke omgeving, door het vele puin in de ondergrond. Slechts als er een
onderliggende, ongestoorde moederbodem dreigt vernietigd te worden door de bouwwerken,
kan een archeologisch booronderzoek eventueel nuttig zijn. In dit geval is het eveneens pas
mogelijk dergelijke archeologische boringen uit te voeren wanneer de bovenste, wellicht sterk
puinhoudende pakketten reeds onderzocht en afgegraven zijn. Over de noodzakelijkheid van
het plaatsen van deze boringen kan dus pas in een latere fase beslist worden.
Indien dit verkennend archeologisch booronderzoek effectief zones kan aantonen die mogelijk
wijzen op een steentijdsite, dan dient dit verder onderzocht te worden. Indien het relatief grote
zones betreft kan geopteerd worden voor een verdichting van het boorgrid (= waarderend
archeologisch booronderzoek). Bij relatief kleine zones is het zinvoller om te werken met
proefputten in functie van een steentijd artefactensite van 1m2. Aantal en grid zijn te bepalen
in functie van de resultaten uit het booronderzoek.
2.4.4.2. Proefsleuven en proefputten
Het doel van proefsleuven en proefputten is uitspraken te doen over de archeologische waarde
van de totaliteit van een terrein door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat
terrein op te graven. Op die manier kan er een optimale inschatting gemaakt worden van het
kennispotentieel aangezien deze methode informatie verschaft omtrent verspreiding,
bewaring, aard en datering van de aangetroffen archeologische sporen.
Er wordt geadviseerd om het projectgebied verder te onderzoeken aan de hand van
proefputten, na de sloop van de bebouwing tot op maaiveldniveau. Aan de hand hiervan kan

Archeologienota MECHELEN CADIX
Projectcode: 2018F98

57
Verslag van resultaten bureauonderzoek

de aard, omvang en bewaringstoestand van een eventuele archeologische site en de aard en
omvang van de huidige verstoring aangetoond worden. Daarnaast kan een inschatting
gemaakt worden of eventuele oudere sites bewaard kunnen gebleven zijn en of ze zich binnen
de verstoringsdiepte van de geplande werken bevinden. Als uit deze proefputten blijkt dat het
archeologisch vlak bewaard is, kan er gekeken worden in hoeverre behoud in situ eventueel
mogelijk is in bepaalde zones van het projectgebied.
Er wordt geadviseerd een viertal proefputten te plaatsen, maar aangezien het terrein
momenteel volledig bebouwd is, kan de plaatsing van deze putten pas gebeuren na de sloop
van de af te breken bebouwing tot maaiveldniveau.

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

Zijn er archeologische of historische gegevens gekend over de site?
Er zijn geen archeologische gegevens gekend over de site zelf. De gekende
historische gegevens worden besproken in hoofdstuk 2.2.

•

Zijn er indicaties dat de bodem (deels) verstoord is?
Het projectgebied is op de bodemkaart aangeduid als OB (antropogeen); door mens in
gebruik gebracht. Het projectgebied is inderdaad gelegen in de historische stadkern
van Mechelen waarbij zeker reeds vanaf de 15de eeuw sprake was van bebouwing in
het projectgebied. Op heden is het grootste deel van het projectgebied
bebouwd/verhard. Volgens informatie doorgekregen van de initiatiefnemer zou de
bestaande verstoring tot 30cm onder het huidige vloerniveau worden verwacht door
huidige funderingen. Bovendien is er op de site meermaals verbouwd en gerenoveerd.
Mogelijk bevinden er zich nog archeologische lagen onder de funderingen. In een deel
van de zone bij ‘Huis Cadix’ is er al een vrij recente 10cm dikke betonplaat aanwezig,
wat wellicht ook wel verstoring met zich mee zal hebben gebracht. Daar waar de
vloeren worden opgebroken, worden over het algemeen toch enkele bewaarde
vloerniveaus verwacht. De exacte mate van verstoring is niet duidelijk en dient
onderwerp uit te maken van verder onderzoek.

•

Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen hebben op de gaafheid van
eventuele archeologische sporen?
Het terrein staat niet gekarteerd op de potentiële bodemerosiekaart. De nabijheid van
de Dijle en de vroegere vliet de Melaan kunnen een invloed hebben gehad op de
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gaafheid van eventuele archeologische sporen. De rivier en diens vertakkingen kunnen
in het verleden voor erosie hebben gezorgd en een deel van het archeologisch erfgoed
hebben weggespoeld, maar de rivierafzettingen kunnen ook een positieve invloed op
het bodemarchief hebben gehad: ze kunnen archeologische sporen/sites hebben
afgedekt en zo voor een perfecte bewaring hebben gezorgd.
In dit soort situaties (in de stad, nabij een rivier) heeft de mens vaak eeuwenlang de
gronden opgehoogd om ze droog te houden, wat een goede bewaring van de
archeologische sporen tot gevolg heeft.
•

Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
De geplande werken gaan gepaard met een bodemverstoring over het hele
projectgebied (ca. 2100m²) van ca. 30 tot 120cm onder het vloerniveau van het huidige
gelijkvloers. Ter hoogte van de nieuwbouw (ca. 165m²) en de nieuw te plaatsen
rioleringen is de bodemingreep nog niet gekend omdat er nog geen
sonderingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Bijgevolg wordt op deze locaties
uitgegaan van een maximale bodemverstoring. Bij alle geplande werken dient nog een
bijkomende buffer gerekend te worden. Volgende werken worden uitgevoerd: uitbraak
van huidige vloerniveaus, afbraak van huidige gebouwstructuren, het bouwen van een
nieuw blok, het dempen van twee kelders, het plaatsen van de nodige leidingen en
putten voor riolering, het plaatsen van twee liftputten en het aanleggen van verharding
en groen.

•

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?
Het uitgevoerde bureauonderzoek kan geen uitsluitsel bieden omtrent de aan- of
afwezigheid van een archeologische site uit de steentijd, metaaltijden, Romeinse
periode en de vroege middeleeuwen. Voor de late middeleeuwen, nieuwe en nieuwste
tijd zijn historische gegevens wel duidelijk over de aanwezigheid van een site. Er was
zeker bewoning vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw. Ter hoogte van nr. 37-39
moet er toen een brouwerij geweest zijn, die tot het einde van de nieuwe tijd zijn impact
gehad zal hebben. Vanaf 1836 waren de gebouwen deel van het klooster van de
Zusters van de Liefde. Op heden zijn er nog heel wat bouwhistorische elementen
bewaard die zeker tot de 18de eeuw terug kunnen gaan. Tevens is er ook een kelder
aanwezig die nog terug gaat tot de 15de eeuw. Er worden dus archeologische sporen
en vondsten verwacht die bij deze context aansluiten. De omvang en
bewaringstoestand ervan is echter niet helemaal gekend, en dient bepaalt te worden
tijdens een proefputtenonderzoek. De aard, omvang en bewaringstoestand van een
eventueel aanwezige archeologische site ouder dan de late middeleeuwen kon op
basis van dit bureauonderzoek niet vastgesteld worden. Om deze vragen te kunnen
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beantwoorden, dient bijkomend archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden,
waarna ook de bestaande verstoring beter ingeschat zal kunnen worden.
•

Wat is de te volgen strategie tijdens een eventueel verder onderzoek en welke
bijkomende onderzoeksvragen moeten daarbij beantwoord worden?
Het is duidelijk dat de vooropgestelde onderzoeksvragen enkel en alleen op basis van
het bureauonderzoek niet kunnen worden beantwoord. De aan- of afwezigheid van een
archeologische site ouder dan de late middeleeuwen kan namelijk niet afdoende
worden gestaafd; daarnaast kan de precieze aard, omvang en bewaringstoestand van
de site sinds de late middeleeuwen en de weerslag van vroegere bouwfases daarop
niet exact vastgesteld worden. Er is wel geweten dat de huidige plaatfundering van de
20st-eeuwse bijbouw in het zuidenwesten van het projectgebied ca. 30cm bedraagt.
Bovendien weet men niet hoeveel vloerniveaus en van welke periode er aanwezig zijn
onder de huidige bevloering. Bijgevolg is het noodzakelijk bijkomende
onderzoeksfases voor te stellen. Zoals hierboven geëvalueerd wordt voorgesteld om
dit verder te onderzoeken aan de hand van een proefputtenonderzoek. Er kan nadien
ook overwegen worden of behoud in situ in bepaalde zones van het projectgebied al
dan niet mogelijk is.
De modaliteiten van de voorgestelde onderzoeksmethoden worden besproken in het
programma van maatregelen. De vraagstellingen per onderzoeksmethode worden
eveneens behandeld in het programma van maatregelen. Elke onderzoeksmethode is
succesvol beëindigd wanneer haar vraagstellingen succesvol kunnen worden
beantwoord. Zolang niet alle onderzoeksvragen succesvol kunnen worden
beantwoord, dient men over te gaan op de volgende onderzoeksmethode zoals
hierboven besproken.
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3. Samenvatting
Het projectgebied situeert zich in de historische stadskern van Mechelen, ten zuidwesten van
de kruising van Frederik de Merodestraat met het Sint-Janskerkhof. Bovendien grensde het
project aan de vroegere Mechelse vliet de Melaan, overbrugt door de Trektangbrug. Het betreft
een vrij vlak terrein dat zich bevindt in de Dijlevallei, op de lager gelegen rechteroever tussen
twee Dijletakken. Het projectgebied ligt in de zandstreek en maakt deel uit van de Kempen.
Het terrein is grotendeels bebouwd door de huisnrs. 37-41, die de laatste eeuw grotendeels
dienst deden als klooster. Op het projectgebied zelf is nog geen archeologisch onderzoek
uitgevoerd. De kaart van Jacob van Deventer (1550-1565) toont aan dat het projectgebied in
de 16de eeuw reeds bebouwd was. Historisch/archivalisch onderzoek toonde aan dat dit al
zeker van het laatste kwart van de 15de eeuw het geval was, echter met tussentijdse
verbouwingen. De locatie aan de middeleeuwse druk bezochte Koeistraat die over de
aangrenzende Melaan verder naar de binnenstad liep en de locatie aan de Sint-Janskerk,
maken het ook een interessante locatie.
De huidige panden zullen gerenoveerd worden en een herbestemming krijgen als woonproject
voor een diversiteit aan mensen. De renovatie heeft voor het grootste deel betrekking op de
bouwhistorisch waardevolste delen van de site. De zuidwestelijke 20ste-eeuwse bijbouw zal
plaatsmaken voor een nieuwbouw en aanpalende groenzone, die gefundeerd zal zijn op een
betonplaat van 50cm (waarvan 30cm valt binnen het kader van de vorige funderingen).
Bijkomend worden er nutsvoorzieningen voorzien waaronder 3 septische putten, een
infiltratiebekken en bijbehorende leidingen. Er worden ook 2 liftputten van 1,2m onder het
maaiveld gepland. Deze ingrepen zijn vrij lokaal, maar kunnen alsnog een grote impact hebben
op de ondergrond. De bestaande vloeren in het te renoveren gedeelte zullen voor een groot
deel worden uitgebroken tot op grondniveau. Bij al deze geplande werken dient nog een
bijkomende buffer gerekend.
De aan- of afwezigheid van een archeologische site ouder dan de late middeleeuwen kon niet
aangetoond worden. Er is een archeologische site aanwezig die blijkend uit het
bureauonderzoek kan teruggaan tot de late middeleeuwen, maar de precieze aard, omvang
en bewaring daarvan moet verder bepaald worden. Na afweging van de verschillende
onderzoekstechnieken wordt voorgesteld om een archeologisch onderzoek met ingreep in de
bodem door middel van een proefputtenonderzoek uit te voeren. Op die manier kan de huidige
verstoring in de zones van de geplande werken gecontroleerd worden en kan er gekeken
worden op welk niveau er zich eventueel een archeologisch vlak of vloerniveau bevindt. Indien
mogelijk en de resultaten gunstig, kan er dan geopteerd worden voor een in situ behoud van
het archeologisch vlak in bepaalde delen van de onderzochte zone. Gezien het
proefputtenonderzoek op dit moment niet mogelijk is (afbraak moet eerst gebeuren tot op
maaiveldniveau), dient dit meegenomen in het traject van uitgesteld vooronderzoek met
ingreep in de bodem na de sloop van de huidige af te breken bebouwing tot op maaiveldniveau.
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Bestaande kelder te dempen

Correcte hoogte kelder nog na te meten

Frederik de Merodestraat

Archiefstudie Frederik de Merodestraat 37-41 (bijlage 28).
Samenvattende tabel
Gebruikte afkortingen
eert. eertijds
erfg. erfgenamen
Datum
Brug
Huis 1 (nr. 37)
Mandeken → Trektang
1485, 10 okt.
Coebrugge
dmandeken + achterhuis
Jan vanden weerde bryedere
(vruchtgebruiker)
1501, 9 feb.
ierste brugge
bruwerie dmandeken +
cleynen huys
Willem vanden weerde →
Rommouden huens
1505, 19
coebrugge
bruwerie dmoleken + huys +
dec.
moutvloer
Barblen huens x †augustijn
van baesrode
1530
Coebrugghe
Trectanghe brouwerye
aen deen zyde
wed. Augustijns Van
Baesroode
later: Lysbeth van den Zype
wed jan Huens
nog later: Anna Robbyns
1531, 21 jul.
in de Trecktanghe
Lysbeth Van den Zijpe x Jan
Huens
1533, 22
brouwerie de trectanghe
dec.
1534, 17
dierste brugge
eert.: dmandeken
maa.
nu: trectanghe

1534, 6 jun.

coebrugge

(rente op) huijs ende bruwerie
eert. dmueleken nu trectanghe

wed. weduwe
x gehuwd met
Huis 2 (nr. 39)

→ verkoop of schenking † overleden
Huis 3 (nr. 41)

wylen Jan gast erve

kathelinen vanden weerde x
Adriaen vanden dorpe

kathelinen vanden
weerde

wed. Adriaens Vanden Dorpe
aen dander zyde

wed. gielis de cuypere
huys met cleynder plaetse
erfg. katlijne vanden weerde
→
Berbele huens wed. Augustijns
van baesrode

†gielis de cuyper

Huis 4 (nr. 41)

1534, 12 okt.

dierste brugge

1536, 29 jul.

Trectanghe
Rombout Hoens x Anna
Robijns
In de Trecktanghe
Rombout Hoens,
vertegenwoordiger van de
brouwers
trectange

1544

1546, 21 okt.

1547, 21
nov.
1554, 23
dec.
1583, 20
maa.
1586, 3 sep.
1586, 25 feb.

Barbele huens → Lijsbetten
vanden zijpe
trectanghe

ierste brugge

brouwerie trectange
erfg. van baesrode →
Romboute huens

Berbele huens
→ cijns aan huisarmen SintJan

gielis de cuijpers

wed. Augustijns Van Baesrode
of Barbara Oens

Gillain De Havere
advocaat

huijse + plaetse + achterhuijse
erfg. Jan Huens →
Rommouden huens x Annen
Robbijns
desselfs coopers ander erve
[Romboute huens]

meester Juliaen de havere

Juliaen Havere uitbreiding: koopt
3 huisjes op Sint-Janskerkhof
Trecktanghe
Rombout Huens
Trektang
Philips in de Trectange,
brouwer

mr. Juliaen De Havere

1589, 19 mei

erven van wijlen N.Huens

1589, 12 okt.

erven van de weduwe Huens

1592, 7 nov.

weduwe Huens

1603, 21
nov.

brouwerij De Trecktange

de kinderen Drijvers

mr. Nicolas Baert →
beslag door Clara De Maijer,
wed. Juliaen De Haura, advokaat
mr. Nicolas Baert →
beslag door Jan Van Goorlaken
met hof op Sint-Janskerkhof
+ gang naar het water
Clara De Maijere, wed. Juliaen
De Haurech Baert →
beslag door Jan Van Goorlaken

Jan De Drijver

wijlen Jan De Drijver
erfgenamen van Jan De Drijver

1612

1646

1695, 31 jan.
1696, 8 feb.

1697, 27 jun.

brug

thuijs ende brouwerije De
Trecktanghe
wed. Willem Huens
Trecktanghe
wed. + kinderen Wilhem
Huens
Catharina Huens 1/3 →
Jan Bartholomeus Joffroij
Isabella + Marie Huens 2/3
→
Jan Bartholomeus Joffroij
nieuw gebouwd huis
Joannes Joffroij, lakenwever

1706, 5 nov.
1709, 12
maa.
1710, 20 feb.

1714, 30 jul.

wed. + kinderen Wilhem
Huens

1761, 7 sep.

op de hoek van het St. Jans Kerckhoff
Lenaert T'Sermertens, smid

Moijal
Catharina Tsermertens 1/6
mijn heer huens

de groote trecktange

cleijne trecktange
Aldegonde Bartholomeus →
Philippus Brusseleirs x Maria
Catharina Roosens

1744
1761, 17 jan.

Sebastiaen Huens
rentmeester

Jan Baptist Jouffroij

De Clijne Trecktange
Maria Catharina Roosens →
Marcus DuPuis x Magdalena
Huijskens
1700 gulden
[niet ingevuld]

Coestraet hoeck St. Janskerckhoff
Catharina tsermertens ea. → francois de
Winter stadts slotmaeker x Livina Joos
2110 gulden

Jonker franchois huens

opschrift op deur:
‘ANNO 1744’
vrouwe Douarie huens

Maria Joanna Francoise Huens x
joannes Petrus Anthonis van
volden Chevalier → Carolus
Michael Franciscus van
Spoelbergh Canonick
6500 gulden

Augustinus De Greeff

1769, 1 dec.

1781, 25 jun.

1796
1803

1804

1808

1819, 2 juni

ca. 1835
Prim. Kad.

Jeanne Jouffroy wed. Bruggeman 55 j.
verkoopster van naaigerief
E 345
E 346
Jeanne Catherine Jouffroy
Jacques Peremans 44 j.
wed. Brugmans 62 j.
concierge
rentenierster
E 345
E 346
Jeanne Cath. Joffroy wed.
Jaques Peremans 49 j.
Bruggemans 65 j. verkoopster
concierge van het literair
van naaiwerk
cabinet
E 345
Jeanne Catherine Jeoffroy 69
j. kantverkoopster
E 345 tenaille [tang]
wed. joffroij Bruggeman
bouwaanvraag
B 184 = E 345
E. J. Leysen
huys & tuyn

1836

E 345
Jeanne Catherine Jouffroy
wed. Brugmans

1864
Popp

B 184
de wed. Andries EsperenLeysen

groot huijs stallinge remisen,
bascour, hof
Andreas Emanuel josephus van
Spoelbergh d’Eijnhouts →
henricus Christianus Dieu
Procureur Generael
procureur generael Diu
bouwaanvraag
[geveltekening identiek aan
bestaande toestand]
Joseph François Diu 26 j.
rentenier
E 347
Charles Nicolas Barate 47 j.
ontvanger van de Domeinen

Joseph De Winter 23 j
knecht
E 348
François Jacobs 47 j. zadelmaker

-

E 348
François Jacops 49 j. slotenmaker

E 346
Pierre Buisseret 60 j. bediende
op het stadhuis
E 346 Moyal
wed. joffroij Bruggeman
bouwaanvraag
B 183 = E 346
E. J. Leysen
huys & plaets

E 347
Anne Marie Van der Meeren wed.
Verhaghen 47 j. rentenierster

E 348
François Jacobs 53 j. slotenmaker

B 181 = E 347
Seminarie van Mechelen
huys geb. pl. & tuyn
seminarium
bewoond door de zusters van
Liefde

B 182 = E 348
Josephus Van den Eynde
huys & plaets

B 183
de wed. Andries EsperenLeysen

B 180a + 181a
aertsbisschoppelyk seminarie

B 182
Joanna-Maria Vandeneynde
Huis en plaets

2018

tuin van
‘Atheneum
Busleyden,
Campus
Stassart’,
voormalige
Melaan

Huis, plaets

Huis, plaets

breedhuis van 5 traveeën, 2
bouwlagen, gelijkvloers deur
centraal, mansardedak

trapgevel, 3 traveeën, 2
bouwlagen + zolderraam,
gelijkvloers deur

School + Huis, gebouw, plaets
en hof
breedhuis van 7 traveeën,
lijstgevel, 2 bouwlagen,
gelijkvloers poort voorlaatste
travee rechts

breedhuis van 4 traveeën, lijstgevel, 2
bouwlagen, op de hoek van de Frederik
de Merodestraat en het SintJanskerkhof

2018

Samengesteld door Frank Kinnaer (consulent historisch onderzoek, Dienst Archeologie Stad Mechelen) naar historische bronnen uit het Stadsarchief Mechelen/De Ware
Vrienden van het Archief.
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Adres:
Frederik de Merodestraat 41-43
2800 Mechelen
Opdrachtgever:
(vertegenwoordigd door Karin Reynaers) en
MDW Projects comm.v (vertegenwoordigd
door Mia De Wael)

Beschermingsbesluiten:
A. beschermd als monument ‘Huis Cadix’
(beschermingsbesluit 2046, 02-05-1985)
B. deel van beschermd stadsgezicht ‘Goswin
de Stassartstraat en aanpalende straten’
(beschermingsbesluit 2867, 19-05-1995)
Bestemmingsplannen:
A. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Kadasternummer(s):
Mechelen’

Situering Huis Cadix (in het rood) op stratenplan van Mechelen, dd. 2017
(Bron: Geopunt Vlaanderen)
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1

IDENTIFICATIE EN AFBAKENING

1.1.

ONDERWERP

1.3.

De eigenaars wensen vanuit een sociaal
engagement ‘Huis Cadix’ om te vormen
tot een woonproject voor een diversiteit
van mensen. In dit nieuwe project wordt

gebouwencomplex bestaande uit 4 vleugels
rondom een gekasseid binnenhof. Voorheen
stonden er afzonderlijke huizen die men tot
in de 15de eeuw kan dateren maar deze

met een beperking, een kinderopvang
voor mindervalide peuters, en een aantal
zorgwoningen voor gezinnen en ouderen. In
het kader van dit herbestemmingsproject,

tot een ruime burgerwoning. Voornamelijk
gedurende de 18de eeuw kreeg het geheel
Het interieur wijzigde wel nog sterk in de 19de
en de 20ste eeuw doordat het een klooster
was van 1830 tot 2010. Huis Cadix werd door
het klooster overigens nog samengevoegd
met de gebouwen ten zuiden en ten westen,
namelijk Frederik de Merodestraat 37 en 39
en de vleugel aan het Sint-Janskerkhof (nu
behorend tot Wollemarkt 4). Deze panden
beschermde monument en worden bijgevolg
ook niet in dit document behandeld.
1.2.

SITUERING
Huis Cadix is gelegen nabij het centrum
van Mechelen op de hoek van de Frederik
de Merodestraat en het Sint-Janskerkhof
de Merodestraat, voorheen Coestraat of
Koeistraat, verbindt de Grote Markt met de
stadsvest waar vroeger de Koepoort lag. De
straat diende vroeger vooral, zoals blijkt uit
de naam, om het vee tot aan de Veemarkt
te brengen. In het zuiden wordt het perceel
begrensd door burgerhuizen ‘De Trektang’
en ‘De Moyal’ waarachter vroeger de vliet
de Melaan lag, een zijkanaal van de Dijle.
De Melaan werd echter in 1894 overwelfd
en is nu grotendeels bebouwd. Ten westen
van het perdeel ligt een scholencomplex van
het GO-onderwijs waarvan de meer recente
gebouwen overigens over de oude Melaan zijn
gebouwd.

REDEN TOT OPMAAK BEHEERSPLAN

is er ook nood aan een beheersplan om de
veelheid van eigendommen te structureren.
1.4.

BESCHRIJVING INVENTARIS ONROEREND
ERFGOED DD. 1985
Voormalig “Huis Cadix” waarin de
seminaristen gedeeltelijk verbleven tot in
1830. Vanaf 1836 bewoond door de zusters
Theresia Vermeulen. Deze zusters hielden zich
bezig met het onderwijs voor arme kinderen.
Heden klooster van de zusters van OverijseMechelen.
18de-eeuws complex van vier bepleisterde
en witgeschilderde vleugels rondom een
rechthoekige gekasseide binnenplaats,

waarrond in de 19de eeuw schoolgebouwen

Straatvleugel. Breedhuis van twee bouwlagen;
voorgevel van oorspronkelijk zeven traveeën
op een grijsgeschilderde plint. Latere
uitbreiding met gelijkaardig hoekcomplex van
vier traveeën. Rechthoekige vensters met
beschilderde onderdorpels; rolluikkasten
op de eerste bouwlaag, roedeverdeling
op de tweede. Rondboogdeur in vlakke

12
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Situering Huis Cadix (in het rood) op stratenplan van Mechelen, incl. aanduiding
andere beschermde monumenten in de omgeving, alsook beschermde
stads- en dorpsgezichten en beschermde archeologische sites, dd. 2017
(Bron: Geopunt Vlaanderen)

A. beschermd als monument ‘Huis Cadix’
(beschermingsbesluit 2046, 02-05-1985)
B. deel van beschermd stadsgezicht ‘Goswin
de Stassartstraat en aanpalende straten’
(beschermingsbesluit 2867, 19-05-1995)
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druiplijst; voorts houten makelaar met

sierbollen. Rondboogdeur in een gedeeltelijk

en penanten boven deur met casementen.
Het hoekcomplex wordt gekenmerkt door een
kordon onder de kroonlijst en een zijpuntgevel
van twee traveeën.

zandstenen druiplijst en imposten.

De gevel aan binnenplaatszijde wordt
gekenmerkt door een middenrisaliet van een
travee, afgebakend door geblokte lisenen en
bekroond door een fronton met oculusvenster.
Op de eerste bouwlaag bevindt zich een
rechtstanden met imposten. Houten deur
met glaswerk waarin roedeverdeling. Op de
tweede bouwlaag een grote nis met een Sint-

Aan de binnenplaatszijde. Een noord- en
zuidgevel met elk twee bouwlagen op een
grijsgeschilderde plint en een aanbouwsel
van een bouwlaag onder mansardedak;
vijf traveeën waarvan er telkens twee
door fraaie smeedijzeren lichtarmen met
lantaarn. Steekboogvensters voorzien van
roeden en grijsgeschilderde onderdorpels.
Groengeschilderde houten 18de-eeuwse
deuren met oren; bekronende houten
dakkapellen.
De binnenplaatszijde van de westvleugel telt
drie traveeën met centrale rondboogdeur
schelpvormige sluitsteen, bekroond door een
gebogen druiplijst met gestrekte uiteinden.
Fraaie houten dakkapel onder booglijst en
gekantonneerd door langgerekte voluten

Bakstenen achtergevel van zeven traveeën op
een gecementeerde plint. Steekboogvensters

gelijkaardig aan die van de binnenkoergevel.
Nog zichtbare zandstenen hoekblokken
verraden een oudere kern; drie dakkapellen.
Aan de zuidkant van de tweede binnenkoer
bevindt zich een grijsgeschilderd en
gecementeerd poortgebouwtje onder leien
schilddak bekroond met een vorstkam en

Gevel aan Sint-Janskerkhof. Tussen de zijgevel
van de oostvleugel en de nagenoeg blinde
achtergevel van baksteen met bewaarde
zandsteen van de noordvleugel staat een
baksteen aan het eind van de 19de of in het
begin van de 20ste eeuw.
Interieur
Noordvleugel. Beschilderde stucplafonds,
deels verguld (uit de 18de eeuw?); twee
vertrekken met schouwmantels in stuc,
enerzijds met régenceversiering, anderzijds
Westvleugel. Eiken régence-rococotrap;
plafonds met stucversiering.
Zuidvleugel. Marmeren schouw (18de-eeuws).

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L.
1984: Inventaris van het cultuurbezit in België,
Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad,
Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N,
Brussel – Gent. 1984
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1.5.

PLANNEN

Een overzicht van de plannen
van de bestaande toestand van
het Huis Cadix (en de aangrenzende gebouwen).
waarop ontbrekende
voor dit beheersplan

GRONDPLAN KELDER, 1/250

GRO
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H 887 + 70

B'

R0.26
korte en lange schuif

R0.24
pompspagnolet

R0.25
pompspagnolet

A
T 101
R 278
boord 15

deur H 366
regel 264

H 867 + 20

H 296

plafond bepl. + mouluren
vloer balatum
muren lambrisering H 130

H 255

R0.22
pompspagnolet

R0.23
korte en lange schuif

R0.23
pompspagnolet

+ 18

plafond tegels
vloer lino
muren bepleistering

hout

H 394
plafond mouluren
vloer arduin
muren gyproc

marmer

plafond mouluren
vloer arduin
muren mouluren

plafond bepl. + mouluren
vloer arduin
muren lambrisering H 130

H 372
sprong 9 cm naar buiten

+ 68
H 300

plafond mouluren
vloer arduin
muren mouluren

plafond
vloer arduin
muren lambrisering H 130

-14

R0.44
korte en lange schuif

R0.43
korte en lange schuif

+ 55

- 11
H 889 + 20

R0.45
korte en lange schuif

deur H 362
trav. 270

H 364

binnentuin

R0.33
vast

C'
C

R0.46
vast raam

R0.34
vast
plafond bepl.
vloer balatum
muren lambrisering H 276

SINT-J

H 387

R0.47
spagnolet a bascule

R0.35
korte en lange schuif

- 28

H 874 + 20

ANSKE

balk bepl.

D'

H 386
R0.17
pompspagnolet inox

R0.48
vast raam

R0.36
pompspagnolet

H 860 + 20

R0.18
pompspagnolet inox

RKHOF

+ 13

binnenkoer

H 368

muur van
15 op
H 369
balk

plafond bepl.
vloer tegels
muren tegels H 160

H 290

R0.49
vast raam

plafond balken + mouluren
vloer parket
muren lambrisering

R0.37
vast

R0.19
pompspagnolet inox

H 316
basis H 67
H 705 + 20

lambris muur

R0.50
spagnolet a bascule

R0.20
pompspagnolet inox

H 425

R0.38
vast

D

+15

+ 18
plafond bepl.
vloer tegels
muren faience

H 442 + 20

H 373
-8

T 99
R 277
trav 192

R0.51
pompspagnolet

H 230

H 519

lage plint 90cm

H 1040 + puntgevel
basis 575

+ 11
R0.39
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+28
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H 291

H 796

binnenkoer
-8
+12
plafond mouluren doorlopend
vloer zw. tegels
muren bepleistering

+4

H 385
+150

plafond
vloer parket
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plafond bepleistering
vloer tegels
muren lambrisering H 115

H 372

plafond verlaagd
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muren bepleistering
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plafond mouluren doorlopend
vloer bruine tegels
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muren gyproc
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muren bepleistering
plafond bepl.
vloer balatum
muren bepleistering
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H 240
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+ 25
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H 357

0.00
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marmer

R0.01
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H 796 + 20

H 800 + 20
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R0.03
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vloer granito
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R0.04
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R0.06
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R0.05
pompspagnolet

plafond tegels
vloer granito
muren bepleistering

R0.07
tbc

R0.08
tbc

R0.09
tbc

H 806 + 20

B

A'

R0.29
tbc

plafond tegels
vloer balatum
muren bepleistering

poort H 382

H 806 + 20
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H 397

plafond bepl.
vloer arduin
muren

marmer

H 356

R0.10
tbc

R 276
T 91

H 1100 puntgevel
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1.6.

ALGEMENE FOTO’S EN CONTEXT
Enkele foto’s die het Huis Cadix in zijn
onmiddellijke omgeving plaatsen anno
2017. Een gedetailleerd fotoverslag en
beschrijvingen zijn verder opgenomen in de
inventaris aan dit beheersplan.

Zicht op de oostgevel van het Huis Cadix vanuit de Frederik De Merodestraat, over
het St. Janskerkhof. dd. 2017

Zicht langs de voorgevel van het Huis Cadix door de Frederik De Merodestraat, met
rechts het St. Janskerkhof. dd. 2017

CADIX

23
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Zicht langs de oostgevel van het Huis Cadix vanuit het Klapgat, met links het St. Janskerkhof.
De straatlantaarn op de gevel markeert de grens van Huis Cadix. dd. 2017

Zicht op de oostgevel van het Huis Cadix vanop het St. Janskerkhof, met duidelijk
verschillende bouwsporen. dd. 2017

Detail van de oostgevel van het Huis Cadix met duidelijke
bouwsporen. dd. 2017
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Detail van de aanbouw tegen de noordgevel.
dd. 2017

Zicht op de noordgevel van het Huis Cadix vanuit de voormalige tuin. dd. 2017

Zicht van de aanbouw naast de noordgevel, in de voormalige tuin. Rechts van de
boom het tuinpaviljoen dat deel uitmaakte van het tuinlandschap. dd. 2017

Detail van het tuinpaviljoen. dd. 2017
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Zicht op de westgevel van het Huis Cadix vanuit de voormalige tuin, met duidelijke
bouwsporen. dd. 2017

Zicht op de binnenkoer vanuit het voorhuis gekeken, met zicht op de St. Janskerk.
dd. 2017

Zicht op de westgevel van het Huis Cadix vanuit de aangrenzende gebouwen, met
in rode baksteen de keuken en recente slaapvertrekken. dd. 2017

Zicht op de binnenkoer vanuit de westvleugel naar het voorhuis gekeken,
met de toegang tot de koer centraal. dd. 2017
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Kaart van Mechelen, door
J. Van Hanswijck, 1578
(Bron: stadsarchief
Mechelen,
SME001001846)
Hypothetische anduiding
van de huizen die in de
tekst besproken worden in
het rood

Zicht op zuidoostelijke
kelder, 2017

Zicht op noordwestelijke
kelder, 2017
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2

HISTORISCHE NOTA

2.1.

DE BOUWGESCHIEDENIS

Er wordt met voetnoten verwezen naar de

2

Het huis aan de Coestraat komt in 1498 in handen

een
poort en een plaats vooraan en aan de ene zijde
een stal en aan de andere zijde een weg”

1

een huis met een ‘hove’, ‘plaetse’ en ‘gronde’”
het erf van weduwe Huens en aan de andere

“een ‘groot huijs
3

1 (Van der Jeught 2007), p. 31

2 (Van der Jeught 2007), p. 11
3 (Van der Jeught, 2007), p. 61
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Kaart van Mechelen, door
Basire, 1745
(Bron: stadsarchief
Mechelen,
SME001002170)

Hypothetische anduiding
van de huizen die in de
tekst besproken worden
in het wit
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Foto van de vermoedelijke ‘borreputte’ waarin
de tekst sprake wordt gemaakt, dd. 2017

5

van 1591 een ‘

4

huis met “plaetse, gronde ende toebehoorten”,

4 (Van der Jeught, 2007), p. 12

5 (Van der Jeught 2007), p. 32-33
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Barok stucwerk plafond in
ruimte 0.7 en 0.8, dd. 2017

Monumentale 18de eeuwse trap
in Rococo-stijl, dd. 2017

Oude tekening van zicht op de Koeystraat met links de Melaan, huis de Trektang
en huis Cadix, 1780 (Bron: stadsarchief Mechelen, verzameling Berlemont)

Makelaar van de inkompoort met inscriptie
van het jaartal 1740, dd. 2017
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Régence stucwerk plafond
in ruimte 1.41, dd. 2017

Rococo stucwerk plafond
in ruimte 0.14, dd. 2017

6

11

“een schoon en welgelegen huis
met stallingen, remisen (koetshuis), bascour
(neerhof), hof, gronden en toebehoren”
van de “fruitbomen, schouwen, schilderijen en
spiegels” 7
8
12

9

10

6 (Van der Jeught 2007), p. 17
7 (Van der Jeught, 2007), p. 33
8 (Ornament cvba, 2012), p. 5
9 (Van der Jeught, 2007), p. 38
10 (Van der Jeught, 2007), p. 62

11 (Ornament cvba, 2012); p. 6
12 (Van der Jeught, 2007), p. 19
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Model van nieuwe gevel bij bouwtoelating aan procureur
Diu, 25 juni 1781 (Bron: SAM, verzameling Berlemont)

Steenhouwersmerken aan de poortomlijsting aan de
westgevel van het binnenhof, dd. 2017

Steenhouwersmerken aan de poortomlijsting
aan de Frederik de Merodestraat, dd. 2017
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18

13

19

14
20

van de vo

“een mooi en
welgelegen huis, dat nieuw was gebouwd, met 8
a 9 kamers op gelijkvloers, en 15 a 16 op de eerste
verdieping”

15

16

17

de hoek van de tuin stond een achterhuis met
21

13 (Van der Jeught, 2007), p. 34
14 (Van der Jeught, 2007), p. 36-38
15 (Van der Jeught, 2007), p. 62
16 (Van der Jeught, 2007), p. 38
17 (De Greef en Van der Jeught 2015), p. 46-51

18 (Van der Jeught, 2007), p. 40
19 (Van der Jeught, 2007), p. 21
20 (Van der Jeught, 2007), p. 23
21 (Van der Jeught, 2007), p. 41
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Primitief kadasterplan, 1824
(Bron: SME004001196)

Aquarel van de Sint-Janskerk met links de noordgevel
van huis Cadix, door Jan-Baptiste De Noter, 1823
(Bron: http://www.vlaamsekunstcollectie.be/)
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Initialen van seminaristen in het
vensterglas, dd. 2017

Het beeld van Johannes Nepomucenus,
dd. 2017

Initialen van seminaristen in het
vensterglas, dd. 2017

het huis voor het eerst ‘huis Cadix’
24

‘la maison dite Cadix’

22

25

23

22 (Van der Jeught, 2007), p. 24
23 (Van der Jeught, 2007), p. 42

24 (Van der Jeught, 2007), p. 42
25 (Ornament cvba, 2012), p. 8
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Grondplan opgesteld door Van Balleberghe, 22 mei 1908
(Bron: thesis Van der Jeught, 2007)

39

CADIX
beheersplan

Mutatieschets 1840
(Bron: thesis Van der Jeught, 2007)

Het hoekcomplex, dd. 2017

26 27

1906:
1907:

1908:
28

1910:

26 (Ornament cvba 2012), p.
27 (De Greef en Van der Jeught 2015), p. 46-51
28 (Van der Jeught, 2007), p. 28
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Uitvoeringsplannen van de nieuwe kapel
(Bron: archief Huis Cadix)
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Uitvoeringsplan van de nieuwe kapel
(Bron: archief Huis Cadix)

Zicht op de voorgevel, dd. 2017

1911:
1912:

1913:

1914:

1921:

1926:

29

29 (Van der Jeught, 2007), p. 51-53
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Uitvoeringsplannen van de nieuwe keuken
(Bron: archief Huis Cadix)

Uitvoeringsplannen van de nieuwe keuken
(Bron: archief Huis Cadix)
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Zicht op de keukenaanbouw, dd. 2017

Interieur van de keukenaanbouw, dd. 2017

31

30

30 (Van der Jeught, 2007), p. 57

32

31 (Van der Jeught, 2007), p. 58
32 (Ornament cvba, 2012), p. 10
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Zicht op de binnenkoer, ±1970
(Bron: SME001000085)

Uitvoeringsplannen van de restauratiewerken
van 1987-1991

Zicht op de binnenkoer, ±1970
(Bron: SME001000084)
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Zicht op de voorgevel, ±1970
(Bron: SME001000083)

33

33 (Van der Jeught, 2007), p. 59
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2.2.

VERGELIJKEND ICONOGRAFISCH ONDERZOEK

van het gebouw beter te begrijpen, tot
een bouwchronologie te komen, en zo een
gewogen waardebepaling te kunnen opmaken.

Bouwaanvraag voor de gevel van het huis Den Moyal, gelegen in de Koeistraat, E 345-346, uit
1819 - (Beeldbankmechelen.be)

Model voor de nieuwe gevel bij de bouwtoelating ann procureurgeneraal Henri Diu, 25 juni 1781 bron: Stadsarchief Mechelen

GEVEL FREDERIK DE MERODESTRAAT

Zicht in de Merodestraat richting Sint-Jansstraat en Biest, circa 1780 gedateerd, de Trektang en
haar buurhuis zijn aangeduid - (SAM, Verzameling Berlemont).

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

6/18
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Detail panoramisch stadsgezicht, voor 1934. Zicht op het huis Cadix oostvluegel (A), zuidvluegel (B), noordvluegel (C),
hoekhuis (D), binnenkoer van hoekhuis waar in 1934 de vernieuwde en vergrote kapel wordt opgetrokken (E)

bron: Els Van der Jeught, Thesis Huizenonderzoek in Mechelen_het huis Cadix, 2007

GEVEL SINT JANS-KERKHOF

bron: Els Van der Jeught, Thesis Huizenonderzoek in Mechelen_het huis Cadix, 2007

1823_aquarel Sint-Janskerk_Jan Baptist De Noter, bron: http://www.vlaamsekunstcollectie.be/

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

7/18
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Stabo-A, plannen Frederik de Merodestraat 41, Restauratieontwerp, 1986. Doorsnede

ACHTERGEVEL

Restauratiedossier 1986, Zicht op bakstenen gevel met witte zandstenen
hoekblokken, bron: Els Van der Jeught, Thesis Huizenonderzoek in
Mechelen_het huis Cadix, 2007

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

8/18
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bron: Els Van der Jeught, Thesis Huizenonderzoek in Mechelen_het huis Cadix, 2007

ZUIDGEVEL

bron: Els Van der Jeught, Thesis Huizenonderzoek in Mechelen_het huis
Cadix, 2007

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

9/18
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Stabo-A, plannen Frederik de Merodestraat 41, Restauratieontwerp, 1986. Doorsnede

DOORSNEDE AA

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

10/18

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

11/18

Stabo-A, plannen Frederik de Merodestraat 41, Restauratieontwerp, 1986. Doorsnede

DOORSNEDE BB
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Stabo-A, plannen Frederik de Merodestraat 41, Restauratieontwerp, 1986. Doorsnede

DOORSNEDE CC

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Zicht op binnenkoer, 1945, bron: Stadsarchief Mechelen

Datum 06.09.2017

bron: Els Van der Jeught, Thesis
Huizenonderzoek in Mechelen_
het huis Cadix, 2007

12/18

Simon Van Craen, Keukengebouw in de hof van het Klooster der Zusters
van Liefde te Mechelen, Frederic de Merodestraat en St. Janskerkhof,
1946. Gewijzigde toestand, bestaande toestand en nieuwe koergevels

DOORSNEDE DD

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

13/18
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Simon Van Craen, Vergrootingswerken aan de kapel der Zusters van Liefde te Mechelen, Frederic de Merodestraat en
St. Janskerkhof, Bestaande toestand, 1934. Plattegrond gelijkvloerse verdieping bestaande toestand

Zicht op het interieur van de oude kapel: altaar, voor 1934

DOORSNEDE EE

Zicht op de trappen 1986, bron: Els Van der Jeught, Thesis
Huizenonderzoek in Mechelen_het huis Cadix, 2007

Restauratie Filosofie Cadix Klooster

Datum 06.09.2017

14/18
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2.3.

CONCLUSIES ICONOGRAFISCH ONDERZOEK
Door het naast mekaar plaatsen van het

vele bouwsporen en -periodes terug te vinden
in de bestaande toestand. De historische
geleding van het gebouw is makkelijk
waarneembaar in de oost- en westgevel,
gezien deze buiten het ‘uniforme’ project van
de voor-, achter- en binnengevels vallen.
gekregen eind 18e eeuw, zoals een gevelplan
en straatzicht tonen. De gevel liep echter
maar tot op één raam naast de poort, wat tot
dan toe ook de enige eigendom was aan de
toenmalige Koestraat van het Huis Cadix. De
volledig uniforme voorgevel die we vandaag
zien (tot op de hoek St. Janskerkhof) is een
latere toevoeging (volgens het straatbeeld
gebouw) aan het complex.
zichtbare bouwsporen. Een aquarel uit 1823
toont een herkenbaar straatbeeld langs de
groot raam merkwaardig overeen komen met
de bestaande toestand. Oude foto’s tonen hoe
deze gevel ooit gekaleid was over de volledige
donkerrode baksteen.
De achtergevel zit vandaag verborgen in
het stedelijk weefsel, maar onthult op de
geveltekening zijn ware grandeur in de
dat deze gevel recent grondig gerestaureerd is.
De westgevel toont een duidelijke opdeling
tussen een oud gedeelte aan de achterzijde
zware steunbeer) en nieuwere stukken (recht
formaat baksteen, verschillende muurdiktes).
Deze gevel is vooral veranderd door het
verbouwen van een keukenvolume tegen deze
gevel in 1946. Rechts van de nieuwe keuken

is terug een oud volume waarneembaar, met
hoge ramen met sporen van een steenkruis.
Het uniforme karakter van de binnengevels
van voor het jaar 1945 is niet voorhanden.
Op de foto van de binnenkoer uit 1945 zijn
enkele verschillen merkbaar aan dakkappellen
en schouwen, maar wat vooral opvalt is het
verschil in dakvlakbedekkingen. Het dak
van de hoofdvolumes bestond uit pannen
(vandaag leien) en de bijvolumes uit ronde
leien. De dakvolumes vandaag zijn allen
geuniformiseerd in één soort dezelfde leien.
Deze vaststellingen zijn in grote lijnen de
belangrijkste vaststellingen uit dit onderzoek,
hoewel in de details kan nog meer vastgesteld
worden.
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2.4.

HYPOTHESE ONTWIKKELING BOUWBLOK

is een geleidelijke groei van het bouwblok
duidelijk geworden, met eigendommen die
en transformeerden. Op basis van deze
gegevens is een hypothese opgemaakt die de
ontwikkeling van het bouwblok in kaart brengt,
voormalige en huidige context.

Melaan

Melaan

CADIX

CADIX
Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

Aankoop van het pand door Rombout Huens en Margriete
Huens.
- in 1477 werd het huis aan de Coestraat verkocht door Denijs
en Peter Crabbe aan Wijaert.

- de kelder die zich in de noordwestelijke hoek van het complex
bevindt, is vermoedelijk 15de-eeuws.

Sint-Janskerkhof

1599

Frederik de Merodestraat

huis van Lenaert Mertens.

1635
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Melaan

Melaan

CADIX

CADIX
Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

uitgevoerd.
beschrijving bij de verkoop in 1761, het huis wordt omschreven
als “een schoon en welgelegen huis met stallingen, remisen
(koetshuis), bascour (neerhof), hof, gronden en toebehoren”.
De familie Huens verkoch het huis in 1761 aan Kannunik Karel
van Spoelbergh de Grimaldi.

1744- 1794

Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

Kadasterplan van 1824 - de omvang van het perceel.
In de laatste 2 jaar dat het huis in het bezit was van de
Verhaghens,

1824
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Melaan

CADIX

CADIX
Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

Vanaf 1835 wordt huis Cadix in gebruik genomen door de
Zusters van Liefde.
In 1840 er werd een nieuwe schoolvleugel gebouwd achterin
de tuin aan de zijde van het Sint-Janskerhof.

1840

Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

In 1897 werd het huis op de hoek van de koeistraat en het sintjanskerkhof gekocht door zes zusters van het klooster.

1897
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CADIX

CADIX
Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

het hoekhuis erbij te nemen uitgevoerd door architect Simon
Van Craen.

1934

Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

1946

1946 - Uitbreiding van de kloosterkeuken aan de zuidgevel door
architect Simon Van Craen. Onder de nieuze keuken werd een
kelder gegraven en ook 3 kamers boven de keuken werden
gecreëerd.
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CADIX

CADIX
Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

In 1955 er werd een nieuwe volume gebouwd achterin de tuin.

1955

Sint-Janskerkhof

Frederik de Merodestraat

2003 toestand van de eigendoom van het huis “Cadix”

2003
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2.5.

CONCLUSIES ONTWIKKELING BOUWBLOK
Het huidige Huis Cadix is het resultaat van
een geleidelijke groei en wisseling van
eigendommen doorheen het bouwblok. Een
belangrijk landschapselement doorheen
de Melaan die het bouwblok links afsloot.
De zone tussen het St. Janskerkhof en de
bouwvolumes met tuinen tussen dit
van het gebouwd weefsel is de omgeving
geleidelijk aan geëvolueerd naar een huis met
binnenkoer, met daarachter een grote tuin tot
link tussen het Kerkhof en de tuin verdwenen,
en is de achtergevel aan de tuin van het Huis
Cadix getransformeerd in een binnengevel van
het bouwblok.
In de huidige toestand is de kwaliteit van
de binnenkoer en het gebouwd goed in
zichzelf goed bewaard gebleven, maar in de
voormalige tuin kan enkel nog gesproken
worden van relieken.
De bomen zijn nog getuige van een
eeuwenoud landschap waarin zij een
belangrijke rol speelden, en zorgen nog steeds
voor een intrinsieke natuurlijke kwaliteit in het
bouwblok. Het tuinpaviljoen dat aan de oever

van de Melaan stond is nog steeds bewaard,
landschap. Het interieur van het tuinpaviljoen
is overigens nauw verbonden met het interieur
van het achterhuis van Huis Cadix, waar deze
twee dus in eenheid in het landschap stonden.
Door de bouw van een nieuwe sanitaire blok
in het aanpalend perceel links is de tuin in
twee stukken verdeeld, waardoor het Huis van
de Trektang nu een binnentuin lijkt te hebben.
Niets is minder waar, want dit stuk maakte wel
degelijk deel uit van de grote tuin die tot Huis
Cadix behoorde.
Gezien landschap en architectuur in de
deze analyse duidelijk naar voor is gebracht,
dienen deze landschappelijke elementen
evenzeer mee deel uitmaken van de
waardestelling van dit gebouw.
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GRONDPLAN KELDER, 1/250

GRON
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B'

A

deur H 366
regel 264

deur H 362
trav. 270

C
C

SINT-J
ANSKE

D'

RKHOF
D

Poort H 406
trav. 291

poort H 382

FREDERIK DE MERODESTRAAT

GRONDPLAN GELIJKVLOER, 1/250

B

A'
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2.6.

SYNTHESE BOUWCHRONOLOGIE

het is trouwens in 1835 dat de naam ‘Cadix’ voor

17de eeuw tot midden 18de eeuw werden er

