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1 INLEIDING
Naar aanleiding van de renovatie van een historische gevel en de bouw van een nieuw appartementsblok
met een handelspand op het gelijkvloers en een ondergrondse parking, op de hoek van de
Martelarenstraat en de Capucienenstraat werd er een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs de
Martelarenstraat 29-35. Het sitegebied was initieel bebouwd met vijf gebouwen waarvan de drie huizen
langs de Martelarenstraat volledig onderkelderd waren. Ten behoeve van de nieuwbouw werden de vijf
bestaande aaneengesloten woningen gesloopt.
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in één fase van 29 juli tot 9 augustus door Griet Beldé, Gill
Berings, Evelien Dirix, Melissa Lamberts, Sander Pelsmaekers en Layla Valvekens van ABO nv. Het
Agentschap Onroerend Erfgoed werd vertegenwoordigd door erfgoedconsulente Els Patrouille.
Hieronder werd het bureauonderzoek gebaseerd op en overgenomen van de archeologienota met ID
3723.

1.1

AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK
De aanleiding tot dit archeologisch onderzoek is de bouw van nieuwe appartementen en commerciële
ruimten op de benedenverdieping met bijhorende ondergrondse parking. De totale oppervlakte van het
onderzoeksgebied is 545 m².

1.2

AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED
Het onderzoeksgebied bestaat uit één grote werkput waarvan de omtrek overeenkomt met die van het
onderzoeksgebied. Op het terrein zijn er verschillende kelders aanwezig, waarover bij aanvang van het
onderzoek weinig informatie over gekend was. Minstens één kelder bevindt zich met zekerheid langs de
Martelarenstraat. Daarnaast was er een kelderluik dat leidde naar een kelder aan de achterzijde van het
projectgebied langs de Capucienenstraat. De kelders dateerden uit de 19de, 20ste eeuw. De
zuidoostelijke hoek van het terrein kon omwille van praktische redenen niet onderzocht worden, daar de
kraan langs deze talud in en uit de put moest kunnen rijden. Het gebouw met nummer 35 langs de
Martelarenstraat, aan de westelijke zijde van het onderzoeksgebied blijft bewaard en werd verbouwd.
Rondom de werkput wordt om veiligheidsredenen een buffer van 2 m voorzien. De uiteindelijke
effectieve oppervlakte van de werkput heeft een oppervlakte van ca. 280 m². Bij de uitbraak van de
kelders werd sloopbegeleiding uitgevoerd door een erkend archeoloog.
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Figuur 1: Orthofotomozaïek (2018) met aanduiding van het onderzoeksgebied (Abo nv, 2019)

Figuur 2: GRB-kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Abo nv, 2019)
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1.3

ONDERZOEKSVRAGEN
Doel van de archeologische opgraving is om na te gaan in welke mate er sporen, structuren en vondsten
aanwezig zijn binnen het projectgebied. Voorafgaandelijk aan het archeologische onderzoek dienen
tevens de aanwezige oudere kelderruimtes te worden geregistreerd en onderzocht (zie verder).
Tijdens het onderzoek dient getracht te worden een antwoord te formuleren op de volgende vragen:

1.4



Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?



Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?



Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?



Welke specifieke activiteiten hebben binnen het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de
materiële aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?



Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek
stadsgeschiedenis/ontwikkeling van Aarschot?



Zijn er sporen van artisanale activiteiten of andere aanwijzingen omtrent de functie van de
aangetroffen sporen en structuren?



Wat was de functie van de verschillende tot in de 19de eeuw aanwezige open ruimtes binnen het
projectgebied? Kan eventueel natuurwetenschappelijk onderzoek meer informatie opleveren
omtrent de aangetroffen stratigrafische eenheden en resten binnen de open ruimtes?

binnen

onze

kennis

van

de

LANDSCHAPPELIJKE EN GEOLOGISCHE SITUERING
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake landschappelijke en
geologische situering en topografie in relatie tot de historische en archeologische gekende kennis van het
onderzoeksgebied. Dit vormt de basis voor de archeologische analyse van het terrein.

1.4.1

TOPOGRAFISCHE SITUERING
Het projectgebied ligt in het historisch stadscentrum van Aarschot, in de provincie Vlaams-Brabant, op de
hoek van de Martelarenstraat en de Capucienenstraat. Het terrein bevindt zich op minder dan 100 m ten
zuiden van de Demer en het Kapucijnenklooster (dat in het stadspark van Aarschot ligt). Op ongeveer 70
m ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Aarschot.
Volgens het Digitaal Hoogtemodel ligt het terrein op een helling van de Demervallei tussen ongeveer
15.40 m en 15.75 m boven de zeespiegel.
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Figuur 3: Topografische kaart (Geopunt, 2019)

Figuur 4: Digitaal Hoogtemodel (Geopunt, 2019)
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Figuur 5: Hoogteprofiel doorheen het plangebied in NW-ZW richting (Geopunt, 2017)

Figuur 6: GRB-kaart in grijswaarden met aanduiding van de waterlopen (Geopunt, 2019)

1.4.2
1.4.2.1

GEOLOGIE EN LANDSCHAP
FYSISCH GEOGRAFISCH
Aarschot bevindt zich in het gebied van de Demervallei (centraal), het Hageland (zuiden) en de
Zuiderkempen met de Diestiaanrug van Averbode (noorden). Het projectgebied bevindt volgens de
Traditionele Landschappenkaart in het Hageland. Het Hageland is de streek gelegen in Oost-Brabant en
een klein deeltje van Limburg. Grosso modo ligt het gebied tussen de rivieren de Dijle, de Demer en de
Gete, en de steden Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Leuven, Tienen en Diest. Het Hageland is sterk
heuvelachtig en kenmerkt zich door beboste ruggen en valleien met rijbewoning op de overgang. Het
zuidelijke deel gaat geleidelijk over in de Brabantse en Haspengouwse leemplateaus.1

1

WIKIPEDIA, ‘Hageland’, [online] www.wikipedia.be, (geraadpleegd op 18 april 2017).
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Figuur 7: Kaart traditionele landschappen (Geopunt, 2019)

1.5

ARCHEOLOGISCHE EN ERFGOEDKUNDIGE DATA

1.5.1

CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS (CAI)
Binnen het projectgebied zelf werd tot op heden geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de
onmiddellijke omgeving van het onderzoeksterrein zijn meerdere CAI-vindplaatsen gekend. Het gaat hier
om ongeveer 10 archeologische meldingen die dateren van de ijzertijd tot de nieuwe tijd.
Het voormalige Capucienenklooster, het Baljuwhuis en de Onze-Lieve-Vrouwkerk liggen het dichtst bij
het projectgebied en dateren respectievelijk uit de 17de-eeuw, late middeleeuwen en volle
middeleeuwen. Iets verder in de Martelarenstraat werden tijdens graafwerken in 1953 twee urnen
gevonden die vermoedelijk uit de Ijzertijd dateren. Binnen een straal van 200 m rond het projectgebied
bevinden zich anders voornamelijk vondsten uit de late middeleeuwen, zoals restanten van een muur en
gracht op de Grote Markt, het stadhuis, de Sint-Rochustoren en de Dekenij van het hof te Boonewijk.
Uitzondering is de Armpomp op de Grote Markt, deze kan terug getraceerd worden tot de 16de-eeuw.
De CAI maakt nog melding van bijna 30 bijkomende archeologische waarden binnen een straal van 1 km
rond het projectgebied. De oudste hiervan bevindt zich aan de Orleanstoren waar silexartefacten werden
teruggevonden en ook aan het voetbalveld van het Sint-Jozefcollege waar lithisch materiaal uit het VroegMesolithicum werd aangetroffen. Verder is er weinig bekend over pre-middeleeuwse archeologische
vondsten in de historische stadskern van Aarschot. Nochtans werden in de omgeving, op de
aangrenzende heuvels en valleien verschillende steentijdvondsten maar ook vondsten uit de brons- en
ijzertijd aangetroffen.2 In de streek zijn er Romeinse vondsten bekend, maar opnieuw kan dit niet gezegd
2

VERMEERSCH P.M., Steentijdmateriaal uit het Noordelijke Hageland Deel I, Brussel, 1976.
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worden voor het historisch stadscentrum van Aarschot. Ook Vroeg-Middeleeuwse sporen ontbreken in
het stadscentrum van Aarschot, hoewel Aarschot wel zijn oorsprong vond in de Karolingische parochie
van Weerde gelegen ten oosten van het huidige centrum. De primitieve parochie van Weerde bevond
zich op circa 1 km van het projectgebied en staat aangeduid als CAI 160050.3
De andere CAI-meldingen dateren voornamelijk uit de Late-Middeleeuwen. CAI 161570 betreft de
middeleeuwse stadsomwalling. Deze bestond uit muren, wallen en ringgrachten. Hierbij horen ook nog
verschillende oude stadspoorten zoals de Bonewijkpoort of Leuvensepoort en de Brakepoort of de
Tiensepoort. CAI 161546 omvat het Bogaardenklooster bij de Amerstraat en de Demerbrug. Daarnaast
zijn er verschillende laatmiddeleeuwse molens bekend zoals de noordelijke molen in het Broek, ook
gekend als de Beelkensmolen (CAI 163612) en de zuidelijke molen in het Broek (CAI 163611). De molen
onder de Wilgen heeft CAI nummer 163601 en de ’s Hertogenmolens CAI 2308. Buiten enkele 16deeeuwse archeologische meldingen zoals het Spaans Fort, de Bekaf redoute en het Diefskerkhof zijn de
andere nummers in de buurt van het projectgebied Laat-Middeleeuwse vondsten of structuren.

Figuur 8: GRB-kaart (grijswaarden) met aanduiding van de CAI-waarden binnen een straal van 1 km (Abo nv,
2019

3

VAN DE KONIJNENBURG R., Archeologienota Aarschot, Verloren Kost / Molenberg, Bree, 2016, p. 32.
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1.5.2

INVENTARIS ONROEREND ERFGOED
De Inventaris van het onroerend erfgoed biedt een overzicht van waardevol erfgoed in Vlaanderen. Zowel
bouwkundig, archeologisch, landschappelijk als varend erfgoed zijn opgenomen in deze databank, goed
voor meer dan 83.000 erfgoedobjecten in totaal. Op basis van diverse zoekcriteria kan er heel gericht
naar de verschillende erfgoedobjecten gezocht worden. Erfgoedobjecten kunnen vastgesteld en/of
beschermd zijn.4
Het projectgebied bevindt zich in het historisch stadscentrum van Aarschot en is hierdoor een
vastgestelde archeologische zone. De bebouwing op het projectgebied zelf staat niet genoteerd als
bouwkundig erfgoed. In de buurt bevinden zich wel nog heel wat andere IOE-relicten en monumenten.
Zo zien we de Onze-Lieve-Vrouw kerk, het complex van de ‘s Hertogenmolens en het Begijnhof op slechts
enkele honderden meters van het plangebied. Deze monumenten maken deel uit van beschermde
stadsgezichten.

Figuur 9: Kaart met aanduiding van de Inventaris Onroerend Erfgoed-relicten (Abo nv, 2019)

4

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED,
‘Inventaris
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 7 maart 2017)

Onroerend
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1.6
1.6.1

HISTORISCH ONDERZOEK
ONDERZOEK HISTORISCHE BRONNEN: ACHTERGRONDINFORMATIE
Toponymie
Aarschot: Are (water) en scot (afgeperkte ruimte).
Stadsontwikkeling
Aarschot werd voor het eerst vermeld in de 12de-eeuw. Tijdens de bestuursperiode van deze eerste
graven van Aarschot was de stad nog een kleine nederzetting, ontstaan op een veilige plaats achter een
Demermeander, vermoedelijk op de plaats van het huidige projectgebied. Op het einde van de 12 deeeuw behoorde Aarschot toe aan de hertogen van Brabant, toen verkreeg het gebied ook stadsrechten.
De stad kreeg een wal en gracht aan de zuidwestkant. Aan de andere kant zorgde de Demer voor een
natuurlijke verdediging. In deze periode werd ook de voorloper (een romaanse kerk) van de huidige
gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk van Aarschot gebouwd. De huidige kerk bevindt zich op ongeveer 100
m van het projectgebied.
Dankzij de ligging langs de Demer groeide Aarschot uit tot het handelscentrum van de streek. In de 13deeeuw zou bevolkingsgroei een aanleiding zijn voor de uitbreiding van de stad en de wallen. Halverwege
de 14de-eeuw werden nogmaals nieuwe stadsvesten gebouwd.5
Aarschot kent zijn eerste militaire acties op het einde van de 15de eeuw bij een opstand tegen
Maximiliaan van Oostenrijk. In 1489 staat er tijdens deze opstanden een leger van Mechelse
collaborateurs voor de muren van Aarschot. De Aarschotse kasseistampers versloegen de Mechelaars
met een verpletterende overwinning. In het begin van de 16de eeuw wordt het Land van Aarschot, de
stad en omliggende dorpen, een hertogdom. In deze periode is Aarschot een welvarend handelsstadje
met het hertogelijke kasteel vermoedelijk aan de Bonewijk. Aarschot kende later nog verschillende
andere verwoestingen, voornamelijk deze van 1578 en 1582 ontvolkten de stad en in het begin van de
18de eeuw volgde de Spaanse Successieoorlog.6 Alle stadswallen en versterkte poorten werden op bevel
van Jozef II gesloopt.
Tijdens de Brabantse omwenteling in 1789 lag Aarschot in het centrum van de militaire actie en had het
veel te lijden onder de inkwartiering van de Oostenrijkse troepen. Tijdens de Franse overheersing kwam
een einde aan het Hertogdom Aarschot. Alle kloosters werden afgeschaft, kerkelijke goederen werden
aangeslagen en de Onze-Lieve-Vrouwekerk gesloten. Na het Hollandse tijdvak en de Belgische
onafhankelijkheid beleefde Aarschot opnieuw een relatieve bloeiperiode doordat de stad zich op een
knooppunt van spoorwegen bevond.
Aarschot is tevens gekend als eerste Vlaamse martelarenstad. In augustus 1914 kende het zware
represailles van de Duitsers op de burgerbevolking. In totaal kwamen in Aarschot zo’n 170 burgers om en
werden er 366 huizen verwoest.7Na de oorlogsschade van 1914 startte architect Arthur Pladet in 1915
5

AGENTSCHAP
ONROEREND
ERFGOED,
‘Historische
stadskern
van
Aarschot’,
op:
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 13 april 2017); AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED,
‘Aarschot’, [online] www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 13 april 2017)
6
DE LANGHE H. en DRIESEN P., Archeologienota, het archeologisch vooronderzoek aan de Liersesteenweg te
Aarschot, Tongeren, 2016, p. 19
7
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Aarschot’, [online] www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst
geraadpleegd op 13 april 2017; DE GREEF J., ‘Aarschot werd een ruïnestrad in 1914’, [online] www.deredactie.be,
19 augustus 2014, (geraadpleegd op 16 mei 2017)
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met de opmaak van een plan voor de wederopbouw van Aarschot. Het plan werd op 22 maart 1919
goedgekeurd en fungeerde als basis voor het verlenen van bouw- of reconstructievergunningen. Toch
werd dit plan niet volledig uitgevoerd.8
De Martelarenstraat en de Capucienenstraat
Het projectgebied bevindt zich vandaag op het bouwblok dat de Martelarenstraat en de Capucienenstraat
omsluiten. De Martelarenstraat loopt in het verlengde van de Leuvensestraat richting de Grote Markt. In
de geschiedenisboeken stond de Martelarenstraat eerst beschreven als de Cabaretstraat, later de
Peterseliestraat en een deel hiervan maakte deel uit van de Oude Veemarkt. Tijdens de
heropbouwperiode na de Eerste Wereldoorlog werd de Martelarenstraat breder, dit doordat een
huizenrij aan de overkant van het projectgebied was verwoest. De Capucienenstraat is de straat die de
Martelarenstraat met het voormalige Kapucijnenklooster verbond.9

Figuur 10: Tekening uit 1597 met een zicht op het toenmalige Aarschot (noorden centraal onderaan). Het
projectgebied is in het rood aangeduid. (OP DE BEECK E., 1982 – origineel bevindt zich in het
Arenbergarchief)

Het projectgebied bevindt zich aan de voormalige Oude Veemarkt van Aarschot. De Oude Veemarkt was
het kruispunt van de voormalige Peterseliestraat (vandaag Martelarenstraat) en de Kortstraat (vandaag
Jozef Thielemansstraat). Halverwege de 16de-eeuw moeten in enkele huizen aan de overkant van het
projectgebied (kadastrale percelen 494h tot 503h) enkele begijnen gewoond hebben.10Op bovenstaande

8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Omgeving Amerstraat en Bogaardenstraat’, [online]
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 16 mei 2017)
9
KEMPENEERS P., Aarschot, plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen, 2009, p. 267; OP DE BEECK E., Aarschot,
evolutie van een stadsbeeld, Aarschot, 1982, p. 173-174; BREUGELMANS J., CEULEMANS J. en DE KEULENAER P. e.a.,
Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog, deel 2, Aarschot, 2015, p. 106-109
10
KEMPENEERS P, ‘Zijsprokkel 58: Begijnen in Aarschot voor 1259’, [online] www.kempeneers.org, (geraadpleegd
op 15 mei 2017)
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tekening uit 1597, die we terugvonden in de studie van E. Op De Beeck11, staat het projectgebied in het
rood aangeduid. De Martelarenstraat staat hierop aangeduid als de Cabaretstraat, de Veemarkt en de
Peterseliestraat. Op de Grote Markt en op de Veemarkt tekende de auteur een galg. We vonden geen
verdere informatie over de aanwezigheid van een galg op de Veemarkt. In het begin van de 18de-eeuw
maakt de stad plannen om hier een waterpomp te installeren. De veemarkt bleef op deze locatie
plaatsvinden tot in de eerste helft van de 19de-eeuw. Later verhuisde ze naar de Gasthuisstraat.12
De eerste tramlijn aangelegd in Aarschot liep langs het projectgebied over de Oude Veemarkt. Dit was de
tramlijn tussen Aarschot en Rillaar, deze werd in 1897 officieel geopend door de Nationale Maatschappij
van Buurtspoorwegen. Niet veel later werd de lijn verlengd tot in de stad Tienen. De tram vertrok aan het
station van Aarschot en reed via de Leuvensestraat en de Martelarenstraat naar de zuidkant van de Grote
Markt om van daaruit verder te trekken naar Rillaar.13
Van de Oude Veemarkt loopt de Capucienenstraat naar het stadspark van Aarschot waarvan de ingang
zich op enkele meters van het projectgebied bevindt. Het stadspark of het gebied net ten noorden van
het projectgebied werd gevormd door een meanderkronkel van de Demer. Hier lag oorspronkelijk het
Kapucijnenklooster van Aarschot, vandaar de straatnaam ‘Capucienenstraat’. Het Kapucijnenklooster
werd gebouwd in 1688, maar het straatje bestond wel al voor de oprichting van het klooster. Op de open
ruimte aan de hoek van de Capucienenstraat vond vroeger de vismarkt plaats.14
De Franse overheid ontruimde in 1796 het klooster. Vandaag blijft enkel de noordelijke vleugel en een
klein stuk van het kloostercomplex over. Rond 1886 werd de Demer rechtgetrokken waardoor er ter
hoogte van het klooster een splitsing ontstond. Hierdoor bleef de oude Demermeander nog jaren open
en bevaarbaar zodat de vismarkt en de stapelplaatsen langs het water voor schepen bereikbaar bleven.
De oude Demermeander werd rond 1950 gedempt.15
Het huidige stadspark van Aarschot is ontstaan door de samenvoeging van het voormalige
Kapucijnenklooster en het ‘Drossaerde’. Deze laatste was oorspronkelijk het kasteel van de heren van
Aarschot of Huize vanden Lande. Dit was een kasteel vlakbij de Demer, dat bestond uit een site met kapel,
stallingen, tuinen en een residentiële vleugel. Het domein was toegankelijk via een ophaalbrug (de
Capucienenbrug) over de Demer. Dit gebouw werd later de officiële residentie van de drossaard van het
Land van Aarschot en vanaf 1927 was het in gebruik als stadhuis. De drossaard was een door de hertog
benoemde hoge ambtenaar die verantwoordelijk was voor het bestuur van de stad als de heer afwezig
was. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd dit monument verwoest. Het enige element dat vandaag nog
aan dit bouwwerk doet herinneren is de laat-gotische poort die nu vanaf de Capucienenstraat toegang
geeft tot het stadspark.16

11

OP DE BEECK E., Aarschot, evolutie van een stadsbeeld, Aarschot, 1982
VAN HEES I., VAN HEES J. en VANLOMMEL D., Een beeld van Aarschot omstreeks 1900, Nieuwkerken-Waas, 2003,
p. 49
13
‘Beelden van weleer’, [online] www.heemkundeaarschot.be, (geraadpleegd op 16 mei 2017); VERMEULEN L.,
‘Zwarte tram in de Martelarenstraat’, [online] www.aarschot.weleer.be, ( geraadpleegd op 16 mei 2017)
14
KEMPENEERS P., Aarschot, plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen, 2009, p. 260
15
BREUGELMANS J., CEULEMANS J., DE KEULENAER P. e.a., Aarschot 800 jaar, De geschiedenis van Aarschot in
woord en beeld, Aarschot, 2012, p. 103-106.
16
AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Stadspark’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, laatst geraadpleegd
op 16 mei 2017; AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, ‘Domein Het Drossaerde’, [online]
www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 16 mei 2017); AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED,
‘Historische stadskern van Aarschot’, op: www.inventaris.onroerenderfgoed.be, (geraadpleegd op 16 mei 2017)
12
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1.6.2

BOUWHISTORISCHE ANALYSE VAN HET BOUWPROJECT
In de volgende pagina’s zal getracht worden een (bouw)historisch overzicht te geven van de bebouwing
op het projectgebied. Omwille van beperkingen in het onderzoek is deze informatie echter niet volledig.
Voor deze bouwhistorische analyse werden iconografische, cartografische en geschreven bronnen
geraadpleegd.
Een belangrijke bron van informatie was historisch kaartmateriaal. Dit om na te gaan of er bebouwing is
geweest op het terrein in historische tijden, of dat het landgebruik van het perceel wijzigde doorheen de
tijd. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat de eerste bruikbare kaarten pas vanaf
de 16de eeuw of later voorhanden zijn.
Bovendien is de afwezigheid van bebouwing op kaarten geen garantie dat er geen bebouwing is geweest.
In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijkere
bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er weinig of geen aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Pas vanaf de 19de eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kaarten.
Mogelijk eerder aanwezige middeleeuwse structuren waren misschien reeds verdwenen.
Meer kaartmateriaal en bronnenmateriaal dat een beter zicht geeft op de evolutie vanaf de 19de-eeuw
vonden we in de kadasterarchieven en het stadsarchief van Aarschot.
De ontwikkeling van het projectgebied tijdens de 16de tot de 18de eeuw
Tijdens de tweede helft van de 16de eeuw vervaardigde de cartograaf Jacob van Deventer in opdracht
van de Spaanse koning Filips II de plattegronden van meer dan 220 steden van de oude Nederlanden. In
de meeste gevallen gaat het om de oudste cartografische weergave van deze steden die vandaag nog
wordt bewaard. De nauwkeurigheid van de kaarten wordt algemeen erkend; ze is het resultaat van het –
voor die tijd uitzonderlijke – feit dat Jacob van Deventer zelf ter plaatse ging om de nodige opmetingen
te doen.
Het bouwblok dat vandaag omsloten wordt door de Martelarenstraat en de Capucienenstraat is duidelijk
te zien op de kaart van Aarschot die Deventer heeft opgesteld. Het bouwblok grenst aan de
oorspronkelijke loop van de rivier de Demer. Deventer toont dat het projectgebied halverwege de 16deeeuw bebouwd was. Het projectgebied bevond zich langs de belangrijkste verbindingswegen van de stad
Aarschot, nl. de wegen die het centrum met de overkant van de Demer verbond en de routes die de Grote
Markt, Oude Veemarkt en voormalige Vismarkt met elkaar in verbinding brachten. Deze kaart geeft echter
geen specifieke informatie over de huizen of bebouwing die hier stond, noch over de eigenaars of
inwoners.
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Figuur 11: Detail uit de kaart van Aarschot, door Deventer (Geopunt, 2017)

Figuur 12: Tekening uit 1597 met een zicht op het toenmalige Aarschot met aanduiding van het
projectgebied (rood) (OP DE BEECK E., 1982 – origineel bevindt zich in het Arenbergarchief
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De tekening uit 1597 toont het projectgebied gedetailleerder dan de Deventerkaart. Het was niet mogelijk
deze kaart te georefereren. De locatie van het projectgebied (aangeduid in het rood) werd aangeduid aan
de hand van de vorm van het bouwblok, de Demermeander met de brug en de vermelding van de
Veemarkt. Het is onduidelijk in hoeverre de bebouwing in deze tekening een realistische weergave is van
de 16de-eeuwse realiteit. Het gebouw op de hoek van de Capucienenstraat en de Martelarenstraat is op
de tekening een huis in gotische (vermoedelijk bak- en zandsteen) stijl van drie traveeën en meerdere
bouwlagen onder een zadeldak met een traditionele trapgevel. Vaak was de welstand van de eigenaar af
te lezen aan de stijl van het gebouw. Hierdoor kunnen we vermoeden dat de eigenaars van het
projectgebied op het einde van de 16de-eeuw tot de gegoede klasse behoorden.17 Deze tekening toont
dat de hoek en de Martelarenstraat bebouwd waren. Aan de achterzijde van de percelen, langs de
Capucienenstraat en de Vismarkt is behalve een kleine structuur geen bebouwing getekend.
De kaart van de Franse ingenieurs-geografen, ook wel Villaretkaart (1745-1748) genoemd, bestrijkt grote
delen van het huidige Belgische grondgebied en vertelt ons hoe het landschap erbij lag in het midden van
de 18de eeuw. Na de slag bij Fontenoy (1745) kregen de Fransen voor enkele jaren de controle over onze
gebieden. Het is in die militaire context dat de meer dan 80 kaartbladen ontstonden.18
Zoals op de voorgaande afbeeldingen en kaarten is er bebouwing te zien op de locatie van het
projectgebied.

Figuur 13: Villaret kaart (1745-1748) (Geopunt, 2019)

De Villaretkaart geeft geen verdere gegevens over de percelen, behalve dat ze bebouwd zijn. Meer
informatie vinden we in de studie over Aarschot van Paul Kempeneers. Op 17 oktober 1748 verkochten
17

HASLINGHUIS E.J. en JANSE H., Bouwkundige termen, Leiden, 1997, p. 235
KU
LEUVEN,
‘Kaart
van
de
Franse
ingenieurs-geografen
(1746-1748)’,
https://bib.kuleuven.be/ub/nieuws/2015/kaart-van-jean-villaret-1745-1748-digitaal-beschikbaar-via-limo,
geraadpleegd op 7 juni 2017.
18
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een zekere Joseph Lissens en Maria Alaerts onroerende goederen aan Jan Luijten. Het zou hier
vermoedelijk om het huis langs de Martelarenstraat, toen bekend als de Peterseliestraat, met
kadasternummer 241 gaan en de daar achter gelegen huizen langs de Capucienenstraat. Deze achterste
huizen zijn waarschijnlijk de huizen met oorspronkelijk kadasternummer 240. De zoon van Jan Luijten, Jan
Baptist Luijten ging in 1782 een lening aan. De onroerende goederen dienden als onderpand. Deze
bezittingen worden beschreven als een huis met achterhuis die beter bekend staan als de Hazewind en
gelegen op de Veemarkt. De eigenaar aan de westkant van dit perceel was Joannes Borrens, aan de
oostkant staat de weduwenaar Eustagius van de Cauter vermeld.19
De huizen langs de Capucienenstraat met oorspronkelijke kadasternummer 242 tot 246 maakten volgens
Kempeneers ook deel uit van de Hazewind. Kempeneers traceerde de geschiedenis van deze
eigendommen terug tot 1596. Op dat moment behoorde het toe aan Jan Boschmans. Na Boschmans
vermeldde hij Merten de Gode, Peeter Mertens, Simon Housse, Guilliam van Thienen (ca. 1700) en
Anthonius Anthonis als eigenaars van deze percelen. Henrick Haens verkocht in 1749 het huis op de hoek
van de Capucienenstraat aan Eurstaes vande Cautere en Anna Spaltiens.20
De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de
Oostenrijkse Nederlanden. Ze zijn opgemaakt tussen 1771 en 1778 onder leiding van veldmaarschalk
Joseph de Ferraris. Het is de eerste systematische kartering van het Belgische grondgebied, hoewel soms
lokale verschuivingen mogelijk zijn.21 De Ferrariskaart toont geen meldenswaardige veranderingen ten
opzichte van de Villaretkaart.

Figuur 14: Ferrariskaart (1771-1778) (Geopunt, 2019)

19

KEMPENEERS P., Aarschot, plaatsnamen en hun geschiedenis, Tienen, 2009, p. 225
Ibidem.
21
WIKIPEDIA, ‘Ferrariskaarten’, [online]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrariskaarten&oldid=47485125, (geraadpleegd op 6 juni 2017)
20
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Figuur 15: Ferrariskaart ingezoomd op het onderzoeksgebied (1771-1178) (Geopunt, 2019)

De vorming van het projectgebied gedurende de 19de eeuw
De oorsprong van het kadaster moet gezocht worden in de periode rond 1795 toen Frankrijk de
Oostenrijkse Nederlanden annexeerde. Napoleon zou echter de basis leggen van een gedetailleerder
kadastersysteem in 1808. Het doel van de opmaak van het kadaster was de registratie van de grond als
basis voor de belastingheffing. Onder het Hollands bewind werd dit initiatief voortgezet wat ervoor
zorgde dat tegen 1830 al heel wat plannen af waren. Het opstellen van de bijhorende leggers nam
ettelijke jaren in beslag, waardoor het zogenoemde primitief kadaster pas enkele jaren na de Belgische
onafhankelijkheid in gebruik werd genomen.22
Sinds 1834 houdt het ‘Kadaster’, of de dienst die verantwoordelijk is voor deze registratie, een
gedetailleerde inventaris bij van alle eigendommen en eigenaars op het Belgische grondgebied. De basis
is het primitief kadasterplan. Voor elke gemeente bestaat dit plan uit verschillende genummerde
kaartbladen per kadastrale sectie. Hierop zien we de grenzen van elk perceel, de plattegrond van de
gebouwen en het oorspronkelijk perceelnummer. Telkens wanneer een eigenaar wijzigingen aan zijn
perceel aanbrengt, wordt er een mutatieschets opgemaakt. De kadastrale aanwijzende tabel geeft voor
elke sectie en elk perceelnummer de identificatiegegevens en de fiscale informatie. Daarnaast toont ze
ook van elke eigenaar het beroep en een opsomming van al zijn bezittingen. Tevens staat genoteerd welke
wijzigingen het perceel onderging, zoals verkoop, erfenis, vergroting, verbouwing of grenswijziging.23

22

DUVOSQUEL J.-M., ‘Kaarten en plannen, topografische iconografie’, in: VAN DEN EECKHOUT P. en VANTHEMSCHE
G. (eds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19de-21ste eeuw, Brussel, 2009, p. 1378-1379.
23
BECUWE F., LENAERTS T. en DEBONNE V., Gebouwde histories, handleiding voor bouwhistorisch onderzoek,
Brussel, 2017, p. 55.
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Figuur 16: Primitieve kadasterplannen van het projectgebied in 1830-1834. Verschillende percelen van
eenzelfde eigenaar wordt aangeduid met zwarte stippellijn (Kadaster archief Vlaams-Brabant, 2017)

Het primitief kadaster toont de eigendomsverdeling van het projectgebied in het begin van de 19deeeuw. Op dat moment zien we het projectgebied gekarteerd onder de perceelnummers 239, 240, 241,
242, 243 en 244. Het perceel met nummer 243 is nog niet bebouwd en aan de Capucienenstraat is een
toegang naar de achterzijde van percelen met nummer 244 en 245. Daarnaast merken we op dat niet het
volledige projectgebied bebouwd is. Langs de achterzijde van de bebouwing is er open ruimte.
De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering van de wet van 10 april 1841. De wetgever
wilde in 1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling
was dus een inventarisatie te maken van alle ‘openbare’ wegen en ‘private wegen met openbare
erfdienstbaarheid’. De atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen
zijn smalle wegen (soms maar 1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden.
In de periode 1843-1845 werden voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen
opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente
werd een atlas opgemaakt, met uitzondering van een aantal stadskernen.24
Deze kaart dateert van niet veel later dan de primitieve kadasterplannen en toont dan ook geen
wijzigingen in de bebouwde toestand van het projectgebied. Wel zijn er op deze kaart straatnamen
aangeduid. In plaats van Martelarenstraat staat hier de Peterseliestraat aangegeven.

24

GEOPUNT VLAANDEREN, ‘Atlas der Buurtwegen’, [online] www.geopunt.be, (geraadpleegd op 28 maart 2017).
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Figuur 17: Atlas der Buurtwegen (Geopunt, 2019)

Figuur 18: In 1849 onderging de brouwerij van familie Borrens grondige veranderingen. Perceelnummer
240 werd opgenomen in 239a (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1849, schets 52)
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Een eerste aanpassing van de perceelsgrenzen vindt plaats in 1849. Dit voor de nummers 239 en 240. Op
dat moment behoorden deze huizen toe aan brouwer Jacobus Borrens. Het huis langs de
Martelarenstraat of perceelnummer 239 staat beschreven als een woonhuis, nummer 240 of het huis
langs de Capucienenstraat is de bierbrouwerij en de brasserie. De brasserie zou gesloten worden en voor
een deel samengevoegd worden met het huis langs de Martelarenstraat.
De naam Borrens verbonden met een brouwerij aan de Veemarkt komt reeds voor in de volkstellingen
van Aarschot in 1796. In kolommen staan de namen van de inwoners van 12 jaar en ouder, gevolgd door
de leeftijd, de staat of het beroep, wanneer de persoon in de gemeente is komen wonen en de
woonplaats.25 De volgende lijst komt voor:
Naam

Leeftijd

Beroep

Straat

Aankomst

Jacques Borrens

17

Brasseur

Marché aux betes

/

Terese
Hueveneers

51

Veuve Borrens

Marché aux betes

/

Caterine Borrens

19

Sa fille

Marché aux betes

/

Marie Borrens

14

Sa fille

Marché aux betes

/

Jeanne Borrens

12

Sa fille

Marché aux betes

/

Corneill
Hueveneers

35

Son frère

Marché aux betes

/

Caterina Sleekx

80

Sa mère

Marché
betes

aux

1746

Op deze gedigitaliseerde versie van de volkstellingen zijn geen exacte adresgegevens te vinden. Voor de
Veemarkt is er echter maar één brouwer vernoemd, nl. Jacques Borrens die vermoedelijk dezelfde
persoon is als de in de kadastrale leggers vernoemde Jacobus Borrens. De inwoners van andere huizen
op het projectgebied konden niet met zekerheid vermeld worden. Hiervoor is het wachten tot de uitgave
van de Popp-kaarten en leggers om een idee te krijgen van de eigenaars van de andere percelen. Nog
voor Vandermaelen zijn kaart uitbracht werd er een overzichtskaart van Popp gepubliceerd.
De kaarten Vandermaelen of Vandermaelenkaarten zijn een verzameling van historische kaarten van
België, gemaakt door Philippe Vandermaelen (1795-1869). De Belgische overheid zag voor zichzelf geen
taak weggelegd om de kadastergegevens in plannen om te zetten. Sinds de opmaak van het primitief
kadaster was er geen algemene overzichtskaart met percelen meer gemaakt. De overheid hoopte dat
anderen deze taak op zich zouden nemen. In 1836 kreeg Vandermaelen toelating om de
kadastergegevens te gebruiken en in kaart te brengen. Dit resulteerde in de topografische kaart ‘Carte
topographique de la Belgique’, gemaakt tussen 1846 en 1854 op 250 folio's op schaal 1/20.000. Deze
kaarten geven een gedetailleerd beeld van heel België en worden beschouwd als de opvolger van de
Ferrariskaarten uit de periode 1771-1778.26De Vandermaelenkaart is echter niet gedetailleerd genoeg
om bijkomende gegevens te weten te komen. Het projectgebied staat er enkel aangeduid als een

25
26

‘Volkstellingen van het jaar IV (1796)’, [online] www.actagena.org; (geraadpleegd op 29 mei 2017)
WIKIPEDIA, ‘Vandermaelenkaart’, [online] www.wikipedia.be, (geraadpleegd op 28 maart 2017)

25869 (intern) 2019G241 Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot - Eindverslag

30

bouwblok. De contouren van de gebouwen of bebouwde zone ten opzicht van de open ruimte zijn hier
niet te onderscheiden.

Figuur 19: Topografische kaart Vandermaelen (1846-1854) (Geopunt, 2019)

De Popp-kaarten zijn na de mutatie van 1849 aangemaakt en tonen al de nieuwe perceel indeling met
nummer 239a. Met de Popp-kaarten wordt de verzameling van kadasterkaarten bedoeld die in de 19de
eeuw uitgegeven werd door de Brugse drukker-uitgever Philippe Chrétien Popp (1805-1879). Deze
kaarten waren een gecommercialiseerde versie van het toenmalig kadaster van België en bevatten vele
gegevens over gronden en percelen. Zij werden gedrukt in lithografie of steendruk.27
De legger van Popp toont nog steeds Jacobus Borrens, brouwer te Aarschot als eigenaar van de gebouwen
op nummer 239a. De heer Borrens bezat ook de percelen van nr. 239 tot 246 en nog verschillende andere
gronden in de regio van Aarschot.

27

WIKIPEDIA, ‘Popp-kaarten’, [online] https://nl.wikipedia.org/wiki/Popp-kaarten, (geraadpleegd op 7 juni 2017)
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Figuur 20: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (Geopunt, 2019)

Ongeveer 20 jaar later, in 1868, wijzigde een zekere Carolus Borrens de percelen 242 en 244. Van een
brouwerij is op dat moment geen sprake meer. Carolus Borrens staat in de mutatieleggers beschreven als
winkelier. Perceelnummer 242 is het hoekperceel op de Oude beestenmarkt. Nummer 244 is één van de
kleinere huizen in de Capucienenstraat. Dit huisje kreeg een extra verdieping. Borrens liet het hoekperceel
vergroten en opsplitsen in 2 eenheden.
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Figuur 21: In 1868 worden de perceelsgrenzen van de huizen langs de Capucienenstraat gewijzigd
(kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1868, schets 19)

Figuur 22: Opsplitsing van perceel 239 in 1874 (kadastrale mutatieschets, Aarschot, Afd. 2, sectie H, 1874,
schets 11)
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Figuur 23: Carolus Borrens vergroot het perceel van 242 (kadastrale mutatieschets, Aarschot, Afd. 2, Sectie
H, 1876, schets 13)

Eugenius Petrus Jacobus Borrens bezat de nummer 239a in 1870. In 1870 verkoopt hij zijn eigendom aan
Carolus Borrens en van het perceel werd een klein stuk langs de Capucienenstraat afgesplitst. Carolus
Borrens wijzigt de toestand van 239b in 1874. Hij verdeelde dit perceel in 239d, 239e en 239f. Daarnaast
werd de grens met de openbare weg verplaatst. Twee jaar later bracht hij wijzigingen aan bij het
hoekperceel 242a. Hiervan werd langs de Capucienenstraat een nieuw perceel afgehouden dat nummer
242d kreeg.
Voor volgende wijzigingen aan het projectgebied kijken we naar het jaar 1897. Felix Paheau-Borrens,
ontvanger der registratie en eigenaar van 239d doet een aangifte bij het kadaster voor een uitbreiding.
Op de binnenkoer tussen de verschillende percelen komt er een nieuwe constructie. Rond deze periode,
op het einde van de 19de-eeuw, zijn andere percelen op het projectgebied in handen van andere leden
van de familie Borrens. Oscar Geeraerts-Borrens is apotheker in Luik en is in 1899 eigenaar van de
percelen langs de Capucienenstraat (242 tot 244). In dat jaar ondergaan alle percelen langs de
Capucienenstraat grondige wijzigingen.
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Figuur 24: Uitbreiding van perceel 239 (kadastrale mutatieschets, Aarschot, Afd. 2, Sectie H, 1897, schets
8)

Figuur 25: Wijzigingen van de perceelsgrenzen langs de Capucienenstraat, Perceel 243 is nu volledig
bebouwd (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1899, schets 18)
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Ontwikkeling 20ste-eeuw
De familie Borrens bleef ook bij de start van de 20ste-eeuw verbouwingen uitvoeren aan de percelen op
het projectgebied. In 1899 ondergingen vooral de huizen langs de Capucienenstraat veranderingen. In
1902 was het de beurt aan de huizen langs de Martelarenstraat en de daar achtergelegen panden.
Eigenaars van het volledige bouwblok zijn enerzijds Felix Paheau-Borrens (239g, 239e en 239f) en
anderzijds Oscar Geeraerts-Borrens (241, 242e en 243a). Felix Paheau-Borrens blijft eigenaar van een huis
(239m) langs de Capucienenstraat. Dit perceel breidde hij verder uit. Zijn andere eigendommen, nl. nr.
239k, 239l, 239h en 239i verkoopt hij. 239h en 239i komen in handen van blikslager Jules Van AerschotClaes, het perceel langs de Capucienestraat is een werkhuis. 239k en 239l worden overgenomen door
glazenmaker Karel Mommens – Verstrepen. Ook hier is nr. 239i of het perceel langs de Capucienenstraat
een werkhuis. In 1907 verkoopt Felix Paheau Borrens ook nog nr. 239c aan de handelaarsters Maria en
Rufina Raeymaekers. In datzelfde jaar zal Jules Van Aerschot-Claes zijn bebouwde oppervlakte vergroten
(239h).
De laatste percelen in handen van Felix Paheau-Borrens zijn de huizen langs de Capucienenstraat met
nummer 239m en 239n. Op 7 juli 1910 verkoopt hij de koer van 239m aan handelaar August Peelaers –
Van Cauwenbergh en behoudt zelf het huis. Op nummer 241 vindt in hetzelfde jaar, op 13 mei 1910, nog
een verkoop plaats. Oscar Geeraerts-Borrens verkoopt dit perceel aan dezelfde August Peelaers – Van
Cauwenbergh en Felix Cresens, hierdoor wordt het perceel opgesplitst. Op dat moment wordt nummer
241 beschreven als bouwgrond. Voorgaande constructies die zich op dit perceel bevonden zijn
verdwenen. Deze waren wel nog te zien op de mutatieschetsen van 1902.

Figuur 26: Toegenomen bebouwing centraal op het bouwblok (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2,
sectie H, 1902, schets 14)
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Figuur 27: Uibreiding van het huis met nieuw perceelnummer 239o, of adres Martelarenstraat 35
(kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1907, schets 113)

Figuur 28: Foto uit ca. 1909. Links zien we de toenmalige gevels van het projectgebied. Het witte huis
bestaande uit een gelijkvloers en een eerste verdieping heeft kadasternummer 241a. (Stadsarchief
Aarschot)
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Figuur 29: Enkele huizen langs de Martelarenstraat zijn afgebroken. De grond ligt in 1910 braak als
bouwgrond (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1910, schets 37)

August Peelaers – Van Cauwenbergh en Felix Cresens starten met de bouwwerken op nr. 239 en 241
(vandaag huisnummer 33 en 31 langs de Martelarenstraat) in 1911. Datzelfde jaar starten ook de
erfgenamen van Oscar Geraerts Borrens met de reconstructie van het hoekperceel en de huizen langs
de Capucienenstraat (nr. 242 – 244). Hierbij vermelden de mutatieleggers voor het hoekperceel met de
nieuwe nummers 242 h en 242i ‘reconstruction totale’. We kunnen aannemen dat de historische gevel
van nummer 31 die vandaag nog zichtbaar is en behouden blijft voor de toekomstige situatie uit deze
periode afstamt. Op de mutatieschetsen is ook duidelijk te zien hoe de perceelsgrens van deze huizen
verder naar achter ligt. De gevel van 244c steekt verder vooruit. Het is pas in 1914 dat hier
verbouwingen zullen plaatsvinden.
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Figuur 30: De nieuwe gevel van huisnummer 31 langs de Martelarenstraat ca. 1911 (Stadsarchief Aarschot)
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Figuur 31: Rechts op de foto zien we de vier panden langs de Martelarenrenstraat van het projectgebied.
Deze foto dateert van de verbouwingen in 1911 (Stadsarchief Aarschot)

Figuur 32: Langs deMartelarenstraat worden nieuwe huizen met nr. 239r, 241c en 212h gebouwd
(kadastrale mutatieschets Aarschot, afd. 2, sectie H, 1911, schets 32)

25869 (intern) 2019G241 Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot - Eindverslag

40

Figuur 33: Nieuwe bebouwing op de perceelsnummers 244 en 245 (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd.
2, sectie H, 1914, schets 29)

Zoals eerder vermeld werd Aarschot zwaar gebombardeerd tijden de Eerste Wereldoorlog. De Brusselse
architect Arthur Pladet bracht de vernieling in 1915 in kaart.28De huizen op het projectgebied zelf lijken
geen zware schade geleden te hebben. Dit in tegenstelling tot de huizenrij aan de overkant van de
Martelarenstraat. Het nieuwe ontwerp voor wederopbouw, ook ontworpen door A. Pladet en
goedgekeurd in 1919, plaatste de rooilijn voor herop te bouwen huizen verder naar achter, dit om de
straten breder te maken. Op deze manier kwam het plan voor heropbouw van Aarschot tegemoet aan
de nieuwe eisen van het toegenomen verkeer.29

28

PEETERS R., De wederopbouw van Aarschot na Wereldoorlog I, Borgerhout, 1994, p. 15
BREUGELMANS J., CEULEMANS J. en DE KEULENAER P. e.a., Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog, deel 2,
Aarschot, 2015, p. 106-109; PEETERS R., De wederopbouw van Aarschot na Wereldoorlog I, Borgerhout, 1994, p. 28
29
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Figuur 34: Situering van het projectgebied op de kaart van A. Pladet (Breugelmans J., Ceulemans J. en
Keulenaer P., 2015).

Na de Eerste Wereldoorlog, op 29 oktober 1918 verkopen de erfgenamen van Oscar Geeraerts-Borrens
de hoekpercelen aan schoenmaker Herman-Jan Uytterhoeven – De Backer. Enkele maanden later, op 13
maart 1919 verkoopt ook glazenmaker Karel Mommens-Verstrepen zijn handelszaak aan handelaar
Theodoor Joseph Mussche – Leirs. De nieuwe eigenaar vergroot het werkhuis langs de Capucienenstraat
en laat de bestemming veranderen naar woonhuis.
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Figuur 35: Vanaf 1919 komt er steeds meer bebouwing op de binnenplaats van het bouwblok (kadastrale
mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1919, schets 34)

De volgende jaren vinden er volgens het kadaster geen wijzigingen plaats aan de percelen op het
projectgebied. Het is wachten tot na de Tweede Wereldoorlog voor nieuwe mutaties. De familie Peelaers
- Peeters bezaten op dat moment huizen met nummer 33 en 29 langs de Martelarenstraat en de
achterzijde hiervan langs de Capucienenstraat. In 1940 maakte architect George Artels een schatting van
de oorlogsschade aan de woning met garage aan de achterzijde van de Capucienenstraat (voormalige
vismarkt). Het dossier voor oorlogsschade beschrijft dat de beschadigingen veroorzaakt werden door de
bombardementen op 11 mei 1940. Bommen zijn op ongeveer 150 m van het gebouw terechtgekomen.
Op dat moment werden de gebouwen beschreven als woonhuis met op het gelijkvloers een voorplaats
met eetplaats, toilet en garage. Op een hogere verdieping bevinden zich vier slaapkamers. Voor het eerst
is er sprake van een kelder. In het dossier wordt een schatting gemaakt van de mogelijke ouderdom van
het gebouw. Deze gebouwen worden 150 jaar oud geschat. Het zijn verouderde gebouwen maar wel nog
steeds in goede staat.
Er bestaat ook een dossier voor oorlogsschade aan het hoekperceel. Volgens dit dossier kon de familie
Peelaers - Peeters dit gebouw kopen in 1935. Het pand wordt beschreven als “handelshuis met
aanhoorigheden. Op het gelijkvloers winkel, degagement, salon, eetplaats, ateliers, inkomplaats. Op het
verdiep atelier en een zolder.” De ouderdom van het gebouw wordt geschat op 35 jaar. Deze geschatte
leeftijd komt ongeveer overeen met de grote verbouwingen op het projectgebied tussen 1910 – 1914.
Voor ditzelfde gebouw bestaat ook een dossier voor oorlogsschade toegebracht gedurende de
luchtbombardementen uitgevoerd op de stad Aarschot in de periode van 7 tot 22 mei 1944.
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Restauratiewerken vonden plaats aan het dak en verschillende muren. De grootste kost was echter de
vernieuwing van vensters en vitrines.30

Figuur 36/ Plan getekend door architect A. Vloeberghs van het hoekperceel die de situatie weergeeft voor
de verbouwingen (Stad Aarschot)

Figuur 37: Bestaande toestand en nieuw ontwerp voor het gelijkvloers van de huizen met nummer 33 en 29
langs de Martelarenstraat, 1946 (Stad Aarschot)

30

STADSARCHIEF AARSCHOT, ‘Dossier voor oorlogsschade 1944-1953’, familiearchief Heylen, A-PA-B-HEY.2.2.3.-083.

25869 (intern) 2019G241 Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot - Eindverslag

44

Figuur 38: De vitrine van het hoekperceel in 1945 (Stad Aarschot)

Figuur 39: Goedgekeurd ontwerp van de nieuwe gevel van het hoekperceel in 1946 (Stad Aarschot)
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Figuur 40: Plannen en dwarsdoorsneden van de bestaande en nieuwe situatie, 1946 (stad Aarschot)

Figuur 41: Verbouwingen aan 239u en 242k, het hoekperceel krijgt een nieuwe gevel (kadastrale
mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1947, schets 77)
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Vanaf 1946 dient Prosper Heylen verschillende bouwaanvragen in voor een totale verbouwing van het
hoekperceel. Prosper Heylen was schepen van Aarschot na WOII. Samen met zijn vrouw, Rachelle Peeters,
was hij de oprichter van ‘Den moden Hoek’ die later door hun zoon Henri of Harry werd uitgebreid tot
‘Haute Couture Harry’.31
Het allereerste ontwerp van architect Vloeberghs voorzag verregaande veranderingen aan de
verschillende eigendommen van de familie in de Capucienenstraat. Een eerste ontwerp werd afgekeurd
vanwege verschillende voorwaarden opgelegd door het stadbestuur:
- “Het hoekgebouw worden drie verdiepen boven de drie vitrienen van de Capucienenstraat toegelaten.
- Het overige van het gebouw in de Capucienenstraat mag de twee verdiepen niet overschrijden
- De gevelspitsen, boven de naburige huizen uitstekend, zullen in dezelfde materialen uitgevoerd worden,
als deze aangewend in de voorgevel”32
De huidige gevel van het hoekperceel dateert uit deze periode. De bouwdossiers van deze bouwaanvraag
tonen plannen en dwarsdoorsnedes van zowel de voormalige als nieuwe toestand. Een eerste plan toont
de grote verbouwingswerken op het gelijkvloers. Hier worden de huizen langs de Martelarenstraat met
nummer 33 en 29 samengevoegd. Belangrijkste opmerkingen die we kunnen maken is dat de
opdrachtgevers de winkelruimte op het gelijkvloers laten vergroten en dat er op het plan van de nieuwe
toestand kelderluiken aangeduid staan. Het is onduidelijk in hoeverre de huidige kelders uit deze periode
te dateren zijn of dat ze misschien ouder zijn. De volgende bouwplannen tonen vooral de wijzigingen die
nog zullen plaatsvinden aan de gevel en de hogere verdiepingen van het hoekhuis. Het kadaster vermeldt
deze verbouwingen in 1947. Met deze verbouwingen krijgt het hoekperceel twee extra etages ten
opzichte van de vorige bebouwing.33
In 1961 koopt Henri ‘Harry’ Heylen nummer 31 (vandaag kadasternummer 241c) van de familie CresensVan Steenkiste. In 1995 koopt Harry Heylen het laatste huis van het projectgebied dat nog niet in zijn
bezit is, nr. 35 (vandaag kadasternummer 239w).34
In de volgende jaren verdwijnt de nog vrij ruimte op het projectgebied. Het gelijkvloers van de
verschillende percelen langs de Martelarenstraat worden voor een groot deel verenigd en omgevormd
tot een grote winkelruimte. De bebouwing vergroot verder naar achter toe zodat het volledige
projectgebied bebouwd geraakt. De laatste aanpassingen zullen aan de achterzijde van het projectgebied,
langs de voormalige Vismarkt, rond de jaren 1970 plaatsgevonden hebben. De garages die er zich vandaag
bevinden dateren vermoedelijk uit deze periode.

31

GMA, ‘Unieke stukken voor het archief’, in: Het Laatste Nieuws regio Aarschot, 2 april 2016.
STAD AARSCHOT, bouwdossiers, 1946.
33
STAD AARSCHOT, bouwdossiers, 1946; STAD AARSCHOT, bouwdossiers, 1949.
34
STADSARCHIEF AARSCHOT, ‘Aankoop door NV Harry’s Invest handelshuis Martelarenstraat 35 1995’,
Familiearchief Heylen, A-PA-B-HEY.1.1.-001 en 002; STADSARCHIEF AARSCHOT, ‘Aankoopakte handelshuis
Martelarenstraat 27 Aarschot in 1961, sectie H. 241c’, Familiearchief Heylen, A-PA-B-HEY.1.1.-050 en 051.
32
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Figuur 42: Uitbreiding van perceel met nieuw nummer 239v (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd.2,
sectie H, 1951, schets 107)

Figuur 43: Uitbreidding van perceel met nieuw nummer 239x (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2,
sectie H, 1955, schets 93
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Figuur 44: Uitbreiding van perceel met nieuw nummer 239y (kadastrale mutatieschets, Aarschot, afd. 2,
sectie H, 1960, schets 102

Figuur 45: De percelen met huisnummers 29 en 33 worden langs de achterzijde verenigd (kadastrale
mutatieschets, Aarschot, afd. 2, sectie H, 1968, schets 85)
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Figuur 46: Huidige kadastrale indeling van het projectgebied (CadGIS, 2017)

1.7

VOORONDERZOEK DOOR MIDDEL VAN PROEFPUTTEN (2018H94)35
Op basis van het bovenstaande bureauonderzoek werd een vooronderzoek door middel van proefputten
geadviseerd, zodoende het archeologisch potentieel van het terrein na te gaan. Op basis van de resultaten
van dit vooronderzoek kon nagegaan worden hoeveel archeologische niveaus er aanwezig zijn en op
welke diepte, alsook om de aanwezigheid van eventuele archeologische waarden in de vorm van sporen
in te schatten. Verspreid over het terrein werden er zes proefputten gezet. Eén proefput werd uitgevoerd
ter hoogte van de kelder op de hoek van de Martelarenstraat en één ter hoogte van de huidige garages
langs de Capucienenstraat. De vier andere putten werden uitgevoerd in het binnengebied van de site
(Figuur 47).
Het oudste materiaal dat tijdens het onderzoek werd aangetroffen dateert uit de late middeleeuwen uit
ca. de 14de eeuw. Het terrein werd mogelijk reeds eerder in gebruik genomen, maar dit kon tijdens het
vooronderzoek nog niet aangetoond worden. Er konden drie archeologisch interessante niveaus
geregistreerd worden, daterend van de late tot de postmiddeleeuwen. In totaal werden er zes sporen
geregistreerd, waarvan drie muren, een verharding in kasseien en twee kuilen. De muur die aangetroffen
werd in werkput 1 werd gedateerd tussen de late en de post-middeleeuwen. In werkput 4 werd een kuil
geregistreerd die op basis van de vondsten dateerde uit de volle tot de late middeleeuwen. De overige
sporen waren van recentere aard (Figuur 48).

35

ARCHEBO, Nota-Aarschot, Martelarenstraat (2018H94), januari 2019, p.1-50
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Figuur 47: Allesporenplan met aanduiding van de werkputten (Archebo bvba, 2019)

Figuur 48: Allesporenplan met aanduiding van de spoornummers (Archebo bvba, 2019)
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2 ONDERZOEKSSTRATEGIE
Het vlak werd onder permanente begeleiding van een erkende archeoloog aangelegd met een 22-tons
graafmachine met een vlakke kraanbak van 2 m breed en tussen het muurwerk met een kraanbak van 1
m breed.
De opgraving werd uitgevoerd van 29 juli tot 9 augustus 2019. In de weken vóór de opgraving werd onder
de aangrenzende gebouwen langs de westzijde van het terrein ondergrondse beschoeiing geplaatst,
waardoor over ca. 1,5 m de bodem reeds verstoord werd. Vervolgens werd er bemaling geplaatst om het
grondwater tijdens de werken tegen te gaan.
De beschermde gevel van huisnummer 31 werd bewaard en vervolgens gestut.
Tijdens de opgraving werden tijdens de werken de bestaande kelders langs de Martelarenstraat met
huisnummer 29 en 29-31 geregistreerd (Figuur 49). De kelders bevonden zich op ca. 2,50 m onder het
straatniveau tussen 13,8 m en 14 m TAW. Het ging om 20ste eeuwse bakstenen kelders met
gebetonneerde vloeren op een bakstenen fundering van drie stenen dik. Deze fundering bleek bijzonder
hard en op zijn beurt aangelegd op een puinlaag. Omwille van bovenstaande redenen werd de uitbraak
van de kelders gestaakt, omdat het op geen enkele manier tot verdere kenniswinst zou leiden (Figuur 50).
De kelder onder huisnummer 29-31 werd niet geregistreerd of uitgebroken, omdat zich hier de helling
bevond waarop de kraan uit de werkput diende te rijden.

Figuur 49: Detail van de geregistreerde kelders langs de Martelarenstraat (Abo nv, 2019)
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Figuur 50: Zicht op de uitgegraven keldervloer t.h.v. huisnummer 29 met rechts de gebetonneerde
keldervloer (Abo nv, 2019)

Het onderzoek werd uitgevoerd in één werkput en opgegraven in drie vlakken. Initieel werd er laagsgewijs
afgegraven van noord naar zuid, beginnend aan de kant van de Capucienenstraat in de richting van de
Martelarenstraat. Toen bleek dat de aanpalende gebouwen aan de noordwestelijke zijde scheuren
begonnen te vertonen, wellicht ten gevolge van de bemaling, werd het opgraven van de noordelijke zone
(komt overeen met de smalle noordelijke uitsprong) in onderling overleg met de aannemer uitgesteld tot
op het einde van het onderzoek. Daarbij diende er voldoende afstand bewaard te worden ten opzichte
van de buitenmuren van de aangrenzende gebouwen aan de westelijke en oostelijke kant.
De registratie werd uitgevoerd volgens de bepalingen in de Bijzondere Voorwaarden opgelegd door het
Agentschap Onroerend Erfgoed en de minimumnormen. Voor wat betreft de registratie van de
aangetroffen sporen, kregen deze een individueel doorlopend spoornummer, werden deze manueel
opgeschoond, digitaal gefotografeerd, ingemeten en beschreven in een hiervoor aangepast
spoorformulier. De coupes op deze sporen werden gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/20 en
beschreven. Alle relevante profielen werden opgeschoond, digitaal gefotografeerd, analoog ingetekend
op schaal 1/20 en in detail beschreven. Alle aangetroffen artefacten die tijdens het onderzoek aan het
licht kwamen, werden onmiddellijk ingezameld en ingepakt, voorzien van een identificatielabel met
daarop de vereiste identificatiegegevens.
Na het terreinwerk werden alle vondsten gewassen, voorzien van een inventarisnummer en beschreven
in een hiervoor aangepast vondstenformulier. Het tekenen en determineren van de vondsten zal net als
het digitaliseren van coupe- en profieltekeningen in een later stadium worden uitgevoerd. De lijsten
worden toegevoegd in bijlage.
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3 STRATIGRAFIE
Om de bodemkundige en stratigrafische opbouw van het volledige onderzoeksgebied te kunnen
evalueren werden drie bodemprofielen aangelegd. Telkens werden er drie zijden geregistreerd. De TAWwaarden (telkens genomen op het oppervlak staan bij elk profiel in het zwart vermeld (cf. hfstk.2)

Figuur 51: Locatie profielen (Abo nv, 2019)

Figuur 52: Detail locatie profielen met TAW-waarden (Abo nv, 2019)
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3.1

PROFIEL 1 A, B EN C
Het eerste profiel werd centraal in de noordelijke helft van het terrein gezet. De bovenkant bevond zich
op 13,5 m TAW, de onderkant op 12,5 m TAW.
Profiel 1 A (Figuur 53)

1

2

3

4

Figuur 53: Profiel 1 A (Abo nv, 2019)

(1) Heterogeen, donker bruingrijs lemig zand met weinig groene vlekken, incl. baksteen- en
ijzerzandsteenfragmenten, houtskoolbrokjes, homogener dan laag 2 = ophogingspakket
(2) Heterogeen grijsbruin lemig zand met weinig beige vlekken verbrande leem, incl.
baksteenfragmenten, = grachtlaag spoor 99
(3) Homogeen, donker grijsbruin zandlemig met silt, zwarte vlekken, houtskoolspikkels, humeus,
sterke organische geur, = grachtlaag spoor 99
(4) Heterogeen, licht beigebruin zand, geen inclusies
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Profiel 1 B (Figuur 54)
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Figuur 54: Zicht op Profiel 1 B (Abo nv, 2019)

(1) Heterogeen, groenig bruin lemig zand, incl.: houstkool- en baksteenspikkels,
ijzerzandsteenbrokjes
(2) Heterogeen, donkerbruin lemig zand, puinig, incl.: vrij veel baksteenfragmenten, kalkmortel,
natuursteen = puinkuil door laag 1
(3) Heterogeen, licht witgrijs, lemig zand, groene vlekken incl. veel kalkmortel-, baksteen-, houtskool, ijzerzandsteenfragmenten, = puinkuil door laag 1
(4) Idem Profiel 1 A, laag 1
(5) Idem Profiel 1 A, laag 4
(6) Idem profiel 1 A, laag 3, = grachtlaag spoor 99
(7) Idem profiel 1 A, laag 3, donkerder en vettiger dan laag 6
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Profiel 1 C (Figuur 55)
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Figuur 55: Profiel 1 c (Abo nv, 2019)

(1) Idem profiel 1 A, laag 1
(2) Heterogeen, donker grijsbruinleem met beige vlekken, incl. vrij veel mortel, baksteen- en
houtskoolspikkels en aardewerkfragmenten
(3) Idem Profiel 1 A, laag 2
(4) Idem Profiel 1 A, laag 3, = grachtlaag spoor 99

De bodemopbouw ter hoogte van profiel 1 kan kortom als volgt omschreven worden: de bovenkant van
de gracht, spoor 99 situeert zich op 12,8 m TAW. De gracht is afgedekt met een ophogingspakket van ca.
70 cm dik.
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3.2

PROFIEL 2 A, B EN C
Profiel 2 werd ongeveer centraal tegen de westelijke wand van de werkput gezet. Bij toeval beek het
profiel een coupe te zijn op een waterput opgebouwd in blokken van ijzerzandsteen, spoor 42. Dit profiel
geeft een duidelijk zicht op de doorsnede van de waterput en de brede insteek langs beide kanten.
Profiel 2 A (Figuur 56)
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Figuur 56: Profiel 2 A (Abo nv, 2019)

(1) Heterogeen grijsbruin lemig zand, incl. baksteen- en ijzerzandsteenbrokken, puinig
(2) Homogeen, groenig grijs lemig zand met houtskoolspikkels, 2 zwarte houtskoolrijke lemige
bandjes, deze laag kon op basis van vondsten tijdens het vooronderzoek gedateerd worden
tussen de volle en late middeleeuwen (cf. 2018H94 p.31-33).36
(3) Donkerbruin grijs lemig zand, incl. baksteenbrokjes, vrij veel kalkmortel- en, houtskoolbrokjes,
laag van insteek waterput, spoor 42
(4) Heterogeen, donkerbruin grijs lemig zand met onderaan beige vlekken, incl. weinig baksteen-en
kalkmortelbrokjes, natuurstenen, idem laag 3, maar homogener, laag van insteek waterput, spoor
42
(5) Homogeen, donkergrijze (bruine) leem, houtskoolvlekjes, vol-laat middeleeuwse laag (op basis
van vondsten) (cf. 2018H94 p.31-33)

36

ARCHEBO, Nota Aarschot – Martelarenstraat – 2018H94, januari 2019, p.31-33
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Profiel 2 B (Figuur 57)
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Figuur 57: Profiel 2 B (Abo nv, 2019)

(1) Idem profiel 2 A, laag 1
(2) Heterogeen, donker grijsbruin lemig zand, incl., vrij veel ijzerzandsteen-, baksteen brokken,
puinig, = vulling waterput, spoor 80
(3) Idem profiel 2 A, laag 1
(4) Heterogeen, licht, grijs-groen gevlekt lemig zand, = deel insteek (noordzijde)
(5) Idem profiel 2 A, laag 4, = insteek (westzijde)
(6) Heterogeen, donker groengrijs, bruin, beige, incl. weinig baksteenbrokjes, = deel insteek
(noordzijde)
(7) Ijzerzandstenen van waterput, spoor 42
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Profiel 2 C (Figuur 58)
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Figuur 58: Profiel 2 C (Abo nv, 2019)

(1) Idem profiel 2 B, laag 1
(2) Idem profiel 2 B, laag 4, = insteek waterput, spoor 42 (noordzijde)
(3) Heterogeen, bruin lemig zand, incl.baksteen- en houtskoolspikkels, komt overeen met laag 1 uit
profiel 1
(4) Idem profiel 2 B, laag 6 = deel insteek, spoor 42 (noordzijde)
(5) Vrij homogeen, grijsbeige lemig zand

In bovenstaande profielen van profiel 2 komt voornamelijk de aanleg van waterput spoor 42 naar voor,
waarbij een grote insteek werd gegraven voor de bouw van de put. De put doorsnijdt de vol- tot
laatmiddeleeuwse lagen en dateert aldus uit een jongere periode.
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3.3

PROFIEL 3 A, B, C EN D
Profiel 3 werd gezet in de noordelijke helft, over een groot deel van de breedte van het terrein op ca.
13,4 m TAW tot op 12, 5 m TAW.
Profiel 3 A (Figuur 59)
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Figuur 59: Profiel 3 A

(1) Vrij homogeen donkerbuin lemig zand, baksteen- en houtskoolspikkels, = cultuurlaag (= spoor
48B)
(2) Heterogeen, lichtgrijs met gele zandvlekken, puinig met baksteenbrokken, veel
kalkmortelbrokken, en houtskoolspikkels, = puinkuil
(3) Heterogeen, donkerbruin lemig zand met roodbruine vlekken, = cultuurlaag
(4) Vrij homogeen, donkergrijs bruin lemig zand, = cultuurlaag
(5) Heterogeen, donker grijsbruine zandige leem met geelbeige vlekken, (mogelijke) spitsporen aan
de onderzijde, = (mogelijke) bewerkingslaag
(6) Homogeen appelblauwzeegroen lemig zand t.g.v. waterwerking, moederbodem
(7) Geelbeige lemig zand, moederbodem
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Figuur 60: Profiel 3 B (Abo nv, 2019)

(1)
(2)
(3)
(4)

Idem, profiel 3 A laag 1 en 3
Idem, profiel 3 A, laag 1 + houtskoolbrokjes
Homogeen, beige lemig zand
Idem, profiel 3A, laag 4 met roodbruine en zwarte vlekken, bovenaan zwart bandje, vrij veel
houtskoolbrokjes
(5) Idem, profiel 3 A, laag 5
(6) Idem, profiel 3 A, laag 7
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Profiel 3 C (Figuur 61)
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Figuur 61: Profiel 3 C (Abo nv, 2019)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Idem Profiel 3 B, laag 1
Idem, Profiel 3 B, laag 2
Idem, Profiel 3 B, laag 5
Idem, profiel 3 B, laag 6
Homogeen, donkergroen lemigzand, houtskoolspikkkels, idem, profiel 1 A, laag 6, =
moederbodem
(6) Ijzerzandsteenbrokken, = spoor 45

Profiel 3 D (Figuur 62)
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Figuur 62: Profiel 3 D (Abo nv, 2019)

(1)
(2)
(3)
(4)

Heterogeen, beige-bruin gevlekt lemig zand, incl.baksteen- en kalkmortelbrokjes, bot
Heterogeen, roodbruin lemig zand, incl. baksteen-en houtskoolspikkels
Heterogeen, bruingrijs zandleem, incl. houtskoolspikkels, = cultuurlaag
Heterogeen, vrij homogeen donkergrijs lemig zand incl. houtskoolspikkels, ijzerzandsteen, =
cultuurlaag
(5) Homogeen, grijsgroen lemig zand, incl. ijzerzandsteen

Profiel 3 toon aan de drie zijden een ophogingspakket bestaande uit verschillende donkere bruingrijze
lagen, die kunnen geïnterpreteerd als zijnde één of meerdere cultuurlagen.
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4 ARCHEOLOGISCHE SPOREN
Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd in één werkput en werd in drie vlakken onderzocht. In
totaal werden 102 sporen aangetroffen. Het sporenbestand bestond uit grondsporen en bakstenen
structuren, waaronder kelders en een waterput. Daarnaast werden er tevens twee waterputten
aangetroffen opgebouwd in ijzerzandsteen. Binnen de grondsporen kon onder meer, een
ophogingspakket, een gracht en afvalkuilen onderscheiden worden. De archeologische site zal
chronologisch beschreven worden van oud (vlak 3) naar jong (vlak 1).

4.1

WERKPUT 1
Werkput 1 komt overeen met de volledige oppervlakte van het onderzoeksgebied gelegen op de hoek
van de Martelarenstraat en de Capucienenstraat.

4.1.1

VLAK 3
Vlak 3 werd aangelegd op ca. 13,6 m TAW. In totaal werden in dit vlak 28 sporen geregistreerd (spoor 74
– 102), waarvan een vijfentwintigtal grondsporen. Deze kunnen onderverdeeld worden in een gracht,
kuilen en afvalkuilen en een paalspoor. De geregistreerde bakstenen structuren betreft de twee
waterputten uit het bovenliggende vlak 2 en één waterput effectief uit vlak 3 (Figuur 63, Figuur 64).
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Figuur 63: Allesporenplan Vlak 3
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Figuur 64: Allesporenplan Vlak 3 met aanduiding van de coupes
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Figuur 65: Allesporenplan met aanduiding van de hoogtes in m-TAW
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Figuur 66: Allesporenplan, vlak 3 per periode
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Figuur 67: Overzicht Vlak 3, noordelijk deel in zuidelijke richting (Abo nv, 2019)

Figuur 68: Overzicht Vlak 3, noordelijk deel in noordelijke richting (Abo nv, 2019)
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Figuur 69: Overzicht vlak 3, centraal deel in noordelijke richting

Figuur 70: Overzicht vlak 3, centraal deel in oostelijke richting met links vooraan waterput in
ijzerzandsteen, spoor 46
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Figuur 71: Overzichtsfoto vlak 3 centraal, westelijke helft

Figuur 72: Overzicht Vlak 3, zuidwestelijk onder de recente keldervloer met achteraan een betonnen
waterput
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4.1.1.1

GRACHT

Figuur 73: Detail kaart van de verschillende sporen die deel uitmaken van de middeleeuwse gracht spoor
87, 87B, 99-102 en Profiel 1

Figuur 74: Detail middeleeuwse gracht, verschillende grachtfragmenten samengevoegd

Aan de noord-noordoostelijke kant van het onderzoeksterrein kwam in vlak 3, onder recente keldermuren
en verstoringen een donkerbruin, grijszwart spoor met sterk organische geur aan het licht, spoor 99.
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Dezelfde donkere vulling was reeds vastgesteld bij de aanleg van Profiel 1 A, B, C en in de oostelijke hoek
van vlak 3, spoor 87 en 87B. Door de verschillende delen met elkaar te verbinden kon een fragment van
de loop van een gracht geregistreerd en verder onderzocht worden (Figuur 64). Omwille van veiligheidsen stabiliteitsreden kon de gracht niet tot op de bodem onderzocht worden. Evenmin konden in het vlak
de exacte grenzen van de gracht geregistreerd worden. Dit ondermeer vanwege de diepgaande
verstoring (kelder) in de noordelijke uitsprong van het terrein, veiligheidsredenen en wateroverlast. Wel
kan gesteld worden dat het om een brede, diepe gracht gaat met een noordoost-zuidwest oriëntatie
(Figuur 73, Figuur 74).
In de coupe op de gracht kwam er bovenaan een laag vrij over een breedte van ca. 70 cm die was
aangelegd in kalkstenen met ertussen houten paaltjes geplaatst, spoor 101 en 102. In coupe konden er
verder drie lagen onderscheiden worden. De bovenste laag had een homogene, donkerbruine organische
vulling en bevatte veel houtresten, leer, bot, aardewerk en metaalvondsten. In deze laag was de
hierboven beschreven verharding aangelegd. Laag twee was heterogeen donkergrijze tot zwarte
zandleem en was gelaagd. Hierin werd tevens aardewerk, leer en houtresten aangetroffen.
Waarschijnlijk betreft het hier een oude aftakking van de nabij gelegen Demer. Tot de jaren ’50 liep er
een zijarm van de Demer net ten noorden van het onderzoeksgebied.37 De aangetroffen aftakking werd
wellicht tussen de volle en de late middeleeuwen gedempt. Omstreeks 1200 kwam het onderzoeksterrein
immers binnen de eerste stadsomwalling van Aarschot te liggen. Mogelijk werd de gracht toen gedempt
om de bebouwing binnen de omwalling te kunnen uitbreiden. De lokaal vastgestelde verharding door
middel van keien en paaltjes bovenaan in de gracht lijkt verband te houden met de periode dat de gracht
zo goed als gedempt was. Mogelijk was het toen nog drassige grond waar men beesten op zette en waar
men plaatselijk verharding had aangelegd om de grond te kunnen betreden. Net boven en tussen de
verharding werd dierlijk bot aangetroffen en bovenaan in de gracht een bronzen koebel (Figuur 78). Ook
de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek lijken deze hypothese te ondersteunen (cf.
hfstk. 5.2.1) De bovenste laag van de gracht bevatte immers resten van lokale vegetatie, huishoudelijk
afval en mest. Opvallend waren ook de vele bladfragmenten van hulst en de pitten doorns van braam en
ook vlier. Waarschijnlijk was er langs de gracht (en mogelijk tevens langs de nabijgelegen Demer) sprake
van een doornig struweel met bramen en hulst. Het is goed mogelijk dat dit doornige struweel een
beschermende functie had voor de inwoners van Aarschot. Voordat de omwalling van Aarschot
omstreeks 1200 werd aangelegd vormden de Demer en de heuvels van het Hageland de eerste
verdedigingswerken van de stad.38 Naast het doornstruweel stonden in de omgeving vermoedelijk veel
bomen, waaronder els, es en wilg. Nog op basis van het pollenonderzoek lagen er in de omgeving van de
gracht ook graslanden. Het betrof dus een half open landschap. Het is dus goed mogelijk dat er vee
gedrenkt werd op het drassige stuk grond nabij de gracht en dat er daardoor uitwerpselen in het
grachtwater terecht kwamen. Ook kan er een mesthoop in de open ruimte tussen de bebouwing en de
gracht geweest zijn.
Op basis van de vondsten (cf. hfstk. 4.1.1.1.1) uit de gracht wordt geschat dat de gracht gedempt werd in
de periode tussen de volle tot late middeleeuwen, de periode dat het terrein binnen de stad kwam te
liggen.

37

LIEKENS L., Geschiedenis van het ouder Graafschap van de stad en de Parochie den Lande en Hertogdomme van
Aarschot, Heist Op Den Berg, 1956, p. 129-132.
38
WAGDI. Aarschot 800 jaar. Geschiedenis van Aarschot in woord en beeld.[online]
http://www.heemkundeaarschot.be/htm/geschiedenis.htm (geraadpleegd op 11-8-2020). Aarschot, Wagdi, 2012
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Figuur 75: Coupe op gracht spoor 99 – 100

Figuur 76: Coupe op gracht na vrij leggen van laag in natuurstenen, spoor 102 met houten paaltjes tussen,
spoor 101

Figuur 77: Bovenaanzicht op de gracht met verharding aangelegd in zandstenen en houten paaltjes
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4.1.1.1.1. Vondsten
In de grachtvulling werd zowel aardewerk, botmateriaal, leer als metaal aangetroffen. In de gracht
konden slechts drie lagen onderscheiden worden. Een groot deel van de vondsten werd uit de bovenste
laag gerecupereerd, boven de aangelegde verharding in stenen met houten paaltjes.

4.1.1.1.1.1 Metaal
In de bovenste laag boven de lokaal aangebrachte verharding werd er tussen de stenen een ijzeren mes
gevonden (Figuur 79). Messen werden ondermeer gebruikt om leer mee te bewerken en kan op deze site
hiermee mogelijk in verband gebracht worden. In laag 2 van de grachtvulling werd een koperen bel van
een dier aangetroffen. Op basis van de grootte lijkt het een bel van een geit of een schaap te gaan. De bel
was goed bewaard enkel de klepel ontbrak (Figuur 78). Beide metalen voorwerpen werden behandeld en
geconserveerd.39

Figuur 78: Koperen koebel uit gracht, spoor 99

Figuur 79: Metalen mes

4.1.1.1.1.2. Aardewerk
Uit het onderzoek van het aardewerk uit de gracht blijkt dat het gros van de scherven bestaat uit grijs
aardewerk dat afkomstig is van minstens drie kogelpotten of kookkannetjes. Een deel van de
wandscherven was immers beroet. De overige scherven waren afkomstig van vier kruiken. Een ander
belangrijk deel bestond uit roodoranje Maaslands aardewerk. Eén fragment behoorde tot een kruik in

39

Zie bijlage, Cleeren, N., Archeologische Conservering, Conservatiefiches – Aarschot-Martelarenstraat,
metaalvondsten.
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hoogversierd aardewerk. Het ensemble kan gedateerd worden vanaf de volle tot de late middeleeuwen
tussen de 11de, 12de en de 14de eeuw (Figuur 80).

Figuur 80: Selectie van het aardewerk aangetroffen in de gracht

Figuur 81: Tekening randfragment schaaltje in Maaslands beigerood aardewerk
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Tabel 1: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel
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MAI

Grijs

Rood

Maaslands Maaslands Steengoed
rood
wit

Totaal

Kan/kruik

4

1

1

1

2

9

Kogelpot/kookkan

3

0

0

0

0

3

Schaal

0

0

2

0

0

2

Onbekend

2

0

0

1

0

3

Totaal

9

1

3

2

2

17

Tabel 2: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype

4.1.1.1.1.3. Leer
Uit de gracht werden ook leerresten gerecupereerd. Het betrof hoofdzakelijk resten of afval van een
schoenmaker of -lapper. Bij de resten bevond zich één voorste helft van een schoenzool met een puntige
vorm. Verder betrof het snijafval in de vorm van bandjes en onregelmatige stukjes en één stuk van een
hiel van een schoen(zool). De opmerkelijkste vondst onder het leer was een stuk van een revers van een
vest met knoopsgaten (Figuur 82).

Figuur 82: Leerbewerkingsafval met hoofdzakelijk snijafval van een schoenlapper en een revers van een
vest

4.1.1.1.1.4. Bot
In de gracht bevonden zich ook enkele botfragmenten. Het betrof hoofdzakelijk botfragmenten afkomstig
van rund. Zo waren er zes ribfragmenten en één kies van een rund. Verder bevond er zich onder het
botmateriaal ook een onderkaak van een schaap, een langbeen van gevogelte en een fragment van een
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langbeen van een middelgroot zoogdier. Tevens werden ook drie moeilijker te determineren fragmenten
aangetroffen, waarvan één haakvormig, vermoedelijk afkomstig van vis (Figuur 83).

Figuur 83: Dierlijk botmateriaal

4.1.1.2

WATERPUTTEN
Tijdens het zetten van profiel 2 in vlak 1, werd in het derde vlak op een waterput gestoten. De waterput,
spoornummer 42 (vulling) en 80 (stenen put) situeerde zich centraal in de westelijke wand van de werkput
en kon dus maar voor de helft geregistreerd worden (Figuur 84). De waterput was net als spoor 46 (cf.
hfstk. 4.1.2.1) opgetrokken in blokken ijzerzandsteen en was gebouwd op een houten zinkring in dikke
houten planken die in elkaar pasten, spoor 90 (Figuur 85). De waterput was aangelegd door middel van
een brede insteek, spoor 78. De onderkant van de put situeerde zich op 11,96 m-TAW. In coupe bleek dat
de vulling van de put reeds in vlak 1 aanvatte op ca. 15 m-TAW en dat de put tot op meer dan 3 meter
diepte reikte. Op basis van de vondsten uit de waterput en de bijhorende insteek lijkt de put gegraven te
zijn in de late middeleeuwen tussen de 14de en de 15de eeuw en in de loop van de 16de eeuw gedempt
te zijn geweest (cf. hfstk. 4.1.1.2.1.1.).
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Figuur 84: Coupe op waterput, spoor 42/80

Figuur 85: Houten zinkring onder de waterput

4.1.1.2.1. Vondsten
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4.1.1.2.1.1. Aardewerk
Zowel uit de insteek (spoor 78) van de waterput als uit de put zelf (spoor 42/80) kon aardewerk verzameld
worden. Beide contexten werden afzonderlijk onderzocht. Het aardewerk afkomstig uit de insteek van de
waterput dateert uit de late middeleeuwen tussen 14de eeuw en begin 15de eeuw (Figuur 86). Het meest
geschikt voor datering is de voet van een drinkschaaltje op een lage voet met uitgeknepen standring in
steengoed uit Siegburg, met name tussen het begin van de 14de eeuw en de 15de eeuw. De aanleg van
de waterput moet zich dus in deze periode gesitueerd hebben.

Figuur 86: Aardewerk uit insteek waterput spoor 42, laatmiddeleeuws, 14de-15de eeuw

De aardewerkvondsten uit de vulling, spoor 80 zijn een indicatie voor wanneer de waterput werd
opgegeven. Tussen de stenen van de put werd een fragment van een bord in rood aardwerk met gele
slibversiering aangetroffen. Het bord dateert uit de 16de eeuw (Figuur 87). De overige fragmenten uit
laag 1 kwamen aan het licht bij de aanleg van profiel 2 ter hoogte van de put. Mogelijk zijn dus niet al
deze ingezamelde fragmenten daadwerkelijk uit de waterput, maar mogelijks ook uit de ophogingslaag.
Wel werden er vijf scherven uit de onderste laag 2 gehaald. Het gaat om een rand en een wandscherf in
rood geglazuurd aardewerk met donkerbruine, groene loodglazuur van twee bekers en een
bodemfragment met stadring in eveneens rood geglazuurd aardewerk (binnenzijde) van een kan. Het
betreft bijna uitsluitend rood geglazuurd aardewerk, dat met zekerheid uit de 16de eeuw dateert. Binnen
het gehele ensemble bevonden zich nog een rand- en een wandscherf van twee kannen in steengoed.
Het ensemble kan gedateerd worden tussen de late middeleeuwen en de nieuwe tijd tussen de 13de en
de 16de eeuw (Figuur 87). Hier kan uit geconcludeerd worden dat de put werd opgevuld in de tweede
helft van de 16de eeuw.
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Figuur 87: Aardewerkvondsten uit de vulling van de waterput
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Tabel 3: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel

MAI

Rood

Steengoed

Totaal

Kan/kruik

1

0

1

drinknap

0

1

1
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1

0

2
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4

Tabel 4: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype
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Tabel 5: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel
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Tabel 6: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype

4.1.1.3

GRONDSPOREN
Binnen het grondsporenbestand bevonden er zich uitgezonderd de gracht (cf. hfstk. 4.1.1.1) vooreerst
twee afvalkuilen met leersnijafval en aardewerk, spoor 83-84 en spoor 85-86. Verder werd er een houten
ton, spoor 72/76 geregistreerd die initieel gebouwd was als waterput en nadien dienst deed als afvalput.
Spoor 88 en 89 betrof twee kleinere (paal)kuilen en tot slot is er nog een grote kuil geregistreerd als spoor
79.
Spoor 83-84 en 85-86 waren twee grote, ondiepe, gelijkaardige afvalkuilen elks bestaande uit twee lagen,
aan de noordoostelijke kant van het onderzoeksterrein. In beide kuilen werden er tal van leerfragmenten
aangetroffen. Het betrof uitsluitend leerbewerkingsafval van schoenen. Zo werden er uit spoor 85 twee
volledige schoenzolen gerecupereerd en snijafval van onder meer schoenrandjes met nagelgaatjes en
riempjes. Tussen beide kuilen werd een rij paaltjes geregistreerd van een stuk of zeven paaltjes uit
wilgenhout, op een gelijkmatige afstand van elkaar verspreid over een lengte van meer dan 3 m, spoor
82. De paaltjesrij lijkt op het eerste gezicht geen verband te houden met de twee kuilen. Mogelijk dateren
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deze uit de periode van de demping van de gracht, aangezien er gelijkaardige paaltjes in werden
aangetroffen en is de palenrij mogelijk een restant van vroegere een erfscheiding.
Op basis van het aangetroffen aardewerk (cf. hfstk. 4.1.1.3.1.1) en het type schoenzolen worden de kuilen
in de late middeleeuwen gedateerd tussen de 13de en de 15de eeuw (Figuur 88).

Figuur 88: Zicht op kuilen spoor 83-84, 85-86 met ertussen paaltjesrij, spoor 82 (geel)

4.1.1.3.1 Vondsten
De vondsten worden hieronder per kuil besproken. Eerst komt kuil, spoor 83-84 aan bod en vervolgens
kuil spoor 85-86. Uit beide kuilen werd een grote hoeveelheid vondsten gerecupereerd, die
onderverdeeld kan worden in aardewerk, leer en bot.

4.1.1.3.1.1. Aardewerk
Kuil Spoor 83-84
Het merendeel van aardewerkfragmenten die gerecupereerd werden uit kuillaag spoor 83, bestond uit
rood aardewerk met daar opvolgend rood, oranje, beige Maaslands. Het aardewerk was afkomstig van
keuken-en tafelwaar, waaronder van een grape, twee kookkannen, twee kruiken, een teil, een bord en
een zalfpotje in steengoed. Uit dezelfde kuil, laag spoor 84 werden fragmenten ingezameld van minimum
één grape, drie kruiken en vier kommen in rood, oranje, beige Maaslands aardewerk, één schaaltje in
Maaslands wit aardewerk en één (tuit)kan in grijs aardewerk. Het gehele ensemble dateert uit de late
middeleeuwen tussen de 13de en de 15de eeuw.
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Figuur 89: Aardewerk uit kuillaag, spoor 83

Figuur 90: Kom met geknepen standvinnen en geknepen handvat in beigeoranje Maaslands aardewerk
binnenin afgewerkt met bruine deklaag uit kuillaag, spoor 84, late middeleeuwen
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Figuur 91: Rand/bodem van schaaltje in Maaslands wit aardewerk, late middeleeuwen

Figuur 92: Oor-en randfragment van een grape in Maaslands beige aardewerk met donkergrijze deklaag,
late middeleeuwen

Figuur 93: Rand van een kan in rood Maaslands aardewerk, late middeleeuwen
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Tabel 7: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel

MAI spoor
83

Rood

Hoogversierd Maaslands Steengoed
rood

Totaal

Grape

0

0

1

0

1

Kookkan

1

0

1

0

2

Kan/kruik

0

1

0

1

2

Teil

0

0

1

0

1

Bord

0

0

1

0

1

Drinknap

0

0

0

1

1

Totaal

1

1

4

2

8

Tabel 8: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype

Spoor 84
Afvalkuil
(spoor 84)

–

Rand

Bodem

Oor

Wand

Totaal

%

0

0

0

1

1

1%

V:58, V:134
Rood
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1

1

1%

Maaslands
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beige

7

1

1
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94 %

Maaslands wit

1

0

0

0

1

0,5%
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1

1

0

3

5

3,5 %

Totaal

8

2

1

127

140

1,5 %

1%

91%

100 %

%

5,5 %

100 %

Tabel 9: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel

MAI

Grijs

Spoor 84

Maaslands Maaslands
rood
wit

Totaal

Grape

0

1

0

1

Kan/kruik

0

3

0

3

Kom

0

4

0

4

Schaaltje

0

0

1

1

Tuitkan

1

0

0

1

Totaal

1

8

2

10

Tabel 10: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype

Kuil Spoor 85-86
In afvalkuil spoor 85-86 werden in laag spoor 85 slechts acht scherven ingezameld. Het gaat over een
gelijk aandeel grijs en rood aardewerk, enkele scherven in Maaslands rood aardewerk en één fragment
in proto-steengoed. Het minimum aantal individuen (MAI) uit deze laag kan terug gebracht worden tot
één kan in grijs, één kan in rood aardewerk en één kruik in proto-steengoed uit Brunssum/Schinveld,
daterend uit de late 13de eeuw (Figuur 95).
Uit dezelfde kuil, laag, spoor 86 konden een twintigtal fragmenten ingezameld worden. Het MAI bestaat
uit één kruik in rood aardewerk, twee kannen en twee kommen in rood Maaslands aardewerk. De rand
van de pot in beige Maaslands heeft een bolvormig lichaam met een vrij hoge schuine hals en smalle
afgeplatte rand (Figuur 94). Dit vormtype komt voor vanaf de 12de eeuw en werd zeer populair in de
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13de, 14de eeuw. De productiecentra bevonden zich Andenne, Wierde, Namen en Huy. De kom
vertoonde lichte sporen van bevriezing.40
Drie wandscherven in rood-oranje Maaslands aardewerk waren afkomstig van een kan. Deze was
afgewerkt met de voor Maaslands aardewerk, typische grijze deklaag die ook aan de binnenzijde van de
hals dun was aangebracht. Op de schouder was een band met bruinoranje loodglazuur aangebracht
(Figuur 96).

Figuur 94: Aardewerk uit kuillaag spoor 85; Fragment van kom in beige Maaslands aardewerk, late
middeleeuwen 13de,14de eeuw

Figuur 95: Wandscherf van een kruik in proto-steengoed uit Brunssum/Schinveld, 13de eeuw

40

DE GROOTE K., “Technische en typologische analyse van het aardewerk uit drie afvalcontexten (13de-16de eeuw)
afkomstig uit de cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode”, in: Relicta, Archeologie, Monumenten-en
Landschapsonderzoek in Vlaanderen 13; 2015, Brussel 2015, p.231-237.
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Figuur 96: Fragment van een kan in roodoranje Maaslands met grijze deklaag aan de buitenzijde en strepen
aan de binnenzijde van de hals en loodglazuur op de schouder, uit spoor 86, Late middeleeuwen, 12de14de eeuw
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0

0

2
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0

1

0

4

0

0
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Spoor 86

Hoogversierd Maaslands Maaslands Steengoed
rood
wit
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4.1.1.3.1.2. Leer
Kuil, Spoor 83-84
In kuil, spoor 83-84 werd een kinderschoen met knoopveter aangetroffen. De schoen is opzij open en is
op die manier afgewerkt. Waarschijnlijk ging het om een instapschoen, die je met de veter kon
dichttrekken. De zool ontbreekt, waardoor het om een onafgewerkt product lijkt te gaan (Figuur 97). Een
tweede onderdeel van een schoen die in deze kuil (spoor 83) werd gevonden betrof een uiterst smalle
schoenzool, wellicht van een kinder-of vrouwenschoen. (Figuur 98).
Verder werd er ook een driehoekig leerfragment gevonden met in het midden zes gaatjes in een cirkel,
met in het midden nog een gaatje. Het lijkt om de afwerking van een kledingstuk te gaan, mogelijk een
soort sluiting (Figuur 99). Daarnaast werden er nog fragmenten van riempjes met gaatjes gevonden,
snippers en driehoekige fragmenten. De riempjes waren wellicht ook afkomstig van schoenen of kledij.
Het gaat hier duidelijk om snijafval van een schoenlapper. Deze leervondsten worden op basis van het
aardewerk uit dezelfde kuil gedateerd omstreeks de 13de, 14de eeuw.

25869 (intern) 2019G241 Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot - Eindverslag

91

Figuur 97: Kinderschoen met knoopveter, boven- en onderkant

Figuur 98: Onderkant van een smalle schoenzool

Figuur 99: Snijafval van een schoenlapper; Leren fragment met gaatjes
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Kuil spoor 85-86
In de tegenoverliggende kuil, spoor 85-86 werden in totaal twee schoenzolen gevonden. Eén ervan heeft
een smalle hiel en de punt van de zool is scherp. Op basis van de vorm met sterk ingesnoerd middendeel
lijkt het om een ledertripzool te gaan (Figuur 100). Ledertrippen ook wel ‘stillegangen’ genaamd, waren
overschoenen die vooral binnenshuis gedragen werden om de voeten te beschermen tegen vocht en
koude van de soms vochtige en koude leem-of tegelvloeren. Dit type schoeisel verschijnt vanaf de late
13de eeuw en bleef in gebruik tot in de eerste helft van de 16de eeuw.41 De tweede schoenzool had een
meervoudige hielgedeelte. Deze meervoudige zolen dienden vermoedelijk tot betere waterdichtheid
en/of het verhinderen van sleet.42 De tip van de zool was sterk afgeschuind (Figuur 100). Op basis van het
aangetroffen aardewerk in deze kuil en de datering van de aangetroffen ledertrip kunnen de restanten
van deze schoenen tevens in de late middeleeuwen worden gedateerd, in de 13de-14de eeuw.

Figuur 100: Zool van een slipper; schoenzool met sterk afgeschuinde tip

4.1.1.3.1.3 Botmateriaal
Spoor 83-84
In kuil spoor 83-84 werd een volledig scheenbeen van een rund, één volledig en één bijna volledig dijbeen
van een klein rund aangetroffen (V:82), alsook een ribfragment van een schaap (V:129) en een
schouderblad van een dier dat niet nauwkeuriger te determineren was (Figuur 102). Uit laag spoor 83
(V:83) werd een fragment van een schouderblad, een dijbeenfragment van een rund en een volledig
scheenbeen van een rund gerecupereerd.

41

MOENS J., BELLENS, T., MINSAER K., “Afval van schoenlappers/oudeschoenmakers uit een drinkpoel op de
Antwerpse Kiliaansite”, uit: RELICTA, Archeologie Monumenten- en landschapsonderzoek in Vlaanderen 12 (2015),
232-233.
42
Ibidem.
25869 (intern) 2019G241 Een laatmiddeleeuws erf langs de Demer in Aarschot - Eindverslag

93

Figuur 101: spoor 83

Figuur 102: Botmateriaal van rund uit kuil, spoor 83 V:82

Spoor 85-86
Uit kuil, spoor 85-86 (V: 79, 115) kwamen wat botmateriaal betreft drie ribfragmenten van schaap/geit
aan het licht, een sterk afgesleten kies van een oud rund en nog enkele fragmenten van niet verder te
identificeren zoogdieren, waaronder een opperarmbeen met snijsporen.
Spoor 72/76
Ten westen van de hierboven besproken afvalkuilen bevond er zich een houten ton, spoor 72. Deze was
reeds in het vlak aan het licht gekomen, bij het couperen van spoor 47, 50 en 51 (cf. hfstk. 4.1.2.2). De
ton was ingegraven in een kuil, de insteek van de ton met spoornummer 76 in vlak 3, spoor 47 in vlak 2.
De ton was gemaakt uit planken van eikenhout variërend tussen 16 cm en 25 cm breed die samen werden
gehouden door vier houten hoepels. Hiervoor heeft met gebruik gemaakt van gespleten essentakken. De
ton had een diameter van ca. 50 cm, was bovenaan open en had geen bodem (Figuur 103). De vulling van
de ton bestond uit lemig zand met afval, met onder meer stenen en aardewerk en op de bodem bevond
zich een dikke laag met hoofdzakelijk kersenpitten en een fragment van een houten kom. Het is duidelijk
dat de ton finaal als afvalton is benut, maar er zijn ook verschillende aanwijzingen die er op duiden dat
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de ton daarvoor gebruikt werd als waterput. Vooreerst was de ton ingegraven in de bodem (insteek, spoor
76), en was de ton bodemloos. Een derde kenmerk is de dikke laag kersenpitten die op de bodem, laag 3
werd vastgesteld. In de middeleeuwen was het namelijk gebruikelijk om op de bodem van een waterput
een dikke laag pitten aan te leggen, zodat het opkomende water als het ware gefilterd werd en er geen
drijfzand terechtkwam in het geputte water.
Twee van de planken werden dendrochronologisch onderzocht om de ouderdom van het hout van de ton
te bepalen. Beide planken bleken gekapt tussen 1353 en 1356. Deze periode dient dan ook als vroegst
mogelijke datering gezien te worden voor de constructie van de waterput.43Het afval in de put werd dus
later gedumpt en dateert van de periode nadat de waterput werd opgeheven. Het aardewerk kan wel
ouder zijn, aangezien het om gebruiksgoed gaat dat men heeft weggegooid na 1356. Mogelijks was het
stuk of uit gedemodeerd.
Er konden vier lagen onderscheiden worden in de tonput. Uit de bovenste laag werden vier stukken
aardewerk grotendeels gerecupereerd en nog enkele losse wandscherven. Het aardewerk kan allemaal
gedateerd worden in de late middeleeuwen, meer bepaald in de 13de eeuw.
Op basis van het onderzoek van de macroresten en pollen aangetroffen in de put kan iets meer gezegd
worden over de eetgewoonten van de bewoners en over de begroeiing op het erf in de buurt van de put
(cf. hfstk 5.2.1). Er werden veel graanzemelen geregistreerd van gerst, tarwe en rogge, alsook veel eitjes
van darmparasieten en mestschimmels wat indicaties zijn van beer en afval. Er werden zaden en pitten
van veel verschillende soorten fruit aangetroffen, zoals appel, peer, druif, pruim, (bos)aardbei, mispel,
vijg, kers, hazel-en walnoot, alsook mossel, eierschalen en bot. Dit geeft duidelijk aan dat de bewoners
veel fruit aten en over een breed assortiment beschikte. In de onderste laag, laag 4 werd zeer veel
stuifmeel van hazelaar geregistreerd. Vermoedelijk stond er op het erf in de buurt van tonput dus één of
meerdere hazelaars. Verder werd er ook lijnzaad aangetroffen waaruit men olie kon persen. Van de
stengels kon men textiel maken. Nog in de put werd een grote hoeveelheid bladfragmenten van varen
gevonden. Ofwel groeide deze plant ergens in de buurt aan de rand van het erf of werden deze bladeren
gebruikt als bedstro, zoals men vroeger deed ter bestrijding van ongedierte.
Op basis van deze resultaten kan geconcludeerd worden dat de bewoners langs de Martelarenstraat in
het midden van de 14de eeuw een houten waterput hebben gebouwd op het achterliggende open erf.
Wanneer deze niet meer dienst kon doen heeft men de waterput opgegeven en hergebruikt als afvalput,
waarin men ondermeer keukenafval en oude huisraad, dat men mogelijks al enkele generaties gebruikte
(ca. 50 jaar of iets langer) heeft gedeponeerd, alsook mest, wat opnieuw een indicatie is dat er dieren op
het erf liepen.

43

DOEVE P., Dendrochronologisch onderzoek naar een tonput, site Martelarenstraat 29-35, te Aarschot, april 2020,
p. 1-8.
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Figuur 103: Zicht op coupe op insteek, spoor 76 en op volledige tonput, spoor 72

4.1.1.3.2 Vondsten
In de houten waterton kwamen enkele mooie stukken aardewerk aan het licht, hoofdzakelijk uit de
bovenste laag, laag 1. Op de bodem van de put in laag 4, bestaande uit een dik pakket kersenpitten werd
tevens een bewerkte houten kom gerecupereerd.

4.1.1.3.2.1 Aardewerk
Een eerste stuk betrof een kan van 20 cm hoog in rood Maaslands aardewerk met een vlakke bodem op
drie, dubbel geknepen standvinnen. De kan was dunwandig, gedecoreerd met diepe, smalle ribbels en
afgewerkt met een dun aangebrachte grijze deklaag, die ook deels aan de binnenzijde van de hals verder
liep. Op de schouder van de kan was lokaal een weinig loodglazuur aangebracht (Figuur 104). Een tweede
exemplaar betrof een kookkannetje eveneens in beige Maaslands aardewerk met een vlakke bodem op
een geknepen standring. Een deel van een steel of oor en de aanzet van de hals waren bewaard. Eén zijde
was beroet wat bevestigt dat het om een kookkannetje gaat (Figuur 104). Een derde exemplaar betrof
een fragment van een misbaksel van een grote kruik met korte hals en een oor. Het gaat om rood
aardewerk (Maaslands aardewerk) dat grijsbruin is uitgeslagen en een deuk heeft in het lichaam. Op de
hals is eveneens een weinig loodgalzuur aangebracht (Figuur 106) Het aardewerk kan gedateerd worden
in de late middeleeuwen, meer bepaald in de 13de eeuw.
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Figuur 104: Kruik en kookkannetje in rood Maaslands aardewerk uit spoor 72

Figuur 105: Tekening kan in Maaslands rood aardewerk
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Figuur 106: Kruik (misbaksel) in Maaslands rood
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Tabel 11: Overzicht aantal scherven per aardewerksoort en per aardewerkonderdeel

MAI
Spoor 72

Maaslands
rood

Totaal

Kan/kruik

4

4

kookkan

1

1

schaal

1

1
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Totaal

5

5

Tabel 12: Overzicht van het minimum aantal individuen per aardewerksoort en vormtype

4.1.1.3.2.2. Houten kom
Op de bodem van de put werd het restant van een houten kom aangetroffen die duidelijk gemaakt was
door een handige houtbewerker. Ze was mooi rond en bovenaan afgewerkt met een sobere rand (Figuur
107).

Figuur 107: Houten kom uit laag 4

Spoor 79
Aan de zuidoostzijde van het terrein, net ten oosten van waterput in ijzerzandsteen, spoor 42/80 bevond
zich een grote, scherp afgelijnde kuil, spoor 79 (Figuur 108). Deze kuil had een diameter van 1,60 m en
was 1,10 m diep. De kuil had in coupe een scherpe aflijning, liep recht naar beneden en had een vlakke
bodem. De vulling bestond uit één laag met heterogeen, donker zwartgroen grijs gevlekte (zand)leem en
bevatte inclusies van kalkmortel, weinig baksteenbrokjes en brokken leem. Op basis van de grootte en de
vorm van de kuil kan gesteld worden dat het om een ontginningskuil gaat.
Op basis van het aangetroffen aardewerk in de kuil, werd deze kuil gegraven en gedempt in de periode
tussen de 13de en de 15de eeuw. In de kuil werden voornamelijk fragmenten in Maaslands aardewerk
gevonden en een scherf in steengoed uit Raeren.
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Figuur 108: Ontginningskuil, spoor 79

Spoor 74, 88 en 89
Tot slot werden in vlak 3 nog drie kleine quasi ronde sporen aan het licht gebracht. Spoor 74 bevond zich
aan de westzijde van het terrein tussen de twee waterputten in ijzerzandsteen (spoor 80 en 46). Het
betrof een ondiep paalspoor met vrij veel houtskool in. Spoor 88 en 89 waren net ten zuiden van waterput
spoor 80 gelegen. Spoor 88 was klein en ondiep met een homogene vulling; Spoor 89 was groter en eerder
ovaal. Onderin spoor 89 bevond zich een houten balkje. Vermoedelijk gaat het om twee oudere
paalsporen van een klein gebouw dat er gestaan heeft. Het kan gaan om paalsporen die dateren uit de
middeleeuwen of van daarvoor.
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4.1.2

VLAK 2
Vlak 2 werd aangelegd tussen 14 m en 14, 9 m TAW. In het vlak werden in totaal 49 sporen geregistreerd,
spoor 46 tot 95, waarvan 14 muren en 34 grondsporen.

Figuur 109: Allesporenplan Vlak 2
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Figuur 110: Allesporenplan vlak 2 met aanduiding van spoornummers, coupes en profielen
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Figuur 111: Sporenplan vlak 2 met aanduiding van de hoogtewaarden ter hoogte van de sporen in m-TAW
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Figuur 112: Overzicht Vlak 2, noordelijk deel

Figuur 113: Overzicht Vlak 2, centrale deel
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Figuur 114: Overzicht vlak 2 met vooraan keldermuren uit verschillende bouwfasen en waterput spoor 19,
links vierkante bakstenen structuur spoor 44

4.1.2.1

MUURWERK
Onder de recente kelders uit vlak 1 (spoor 18,25 en 30) werden zoals hierboven vermeld oudere
muurfasen aangetroffen. Hieronder worden de verschillende opeenvolgende fasen verder toegelicht.
4.1.2.1.1 Analyse
In Vlak 2 bevinden de aangetroffen muurresten in de noordelijke hoek, in de westelijke zone en de uiterst
zuidoostelijke zone. Opnieuw komen SP1 en SP1.B boven bij een verdieping van het terrein. De omvang
en organische vorm van de muurfragmenten zijn onveranderd. Naar de mogelijke functie blijft het raden.
Net ten zuiden van SP1 werd in vlak 2 twee korte parallel gelegen muurresten aangetroffen SP95 en
SP95.B. Beide muurfragmenten zijn opgebouwd uit donderbruine ijzerzandsteen. Nog meer
zuidwestelijker werd in deze fase een twee waterput aangetroffen maar ditmaal opgetrokken uit
donderbruine ijzerzandsteen (SP45).
In de westelijke zone werd daarna SP44 aangetroffen. Het bestaat uit een vierkante open constructie uit
bakstenen van het formaat 18 x 9 x 5 cm met een vloer in bakstenen van het formaat 17 x 8 x 4,5 cm. De
bakstenen die het frame vormen werden afwisselend op de kopse en lange kant gezet voor stevigheid,
maar er werd geen verband gebruikt. Ook bij de vloer is geen verband merkbaar. Wel werden drie randen
aangelegd om daarna de vloer aan te leggen in het midden. Helemaal in het midden van de structuur zakt
de vloer gelijkvormig in en vormt het een symmetrische holte. De hele constructie werd gebouwd in
kalkmortel (Figuur 122).
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In de zuidoostelijke hoek werd een uitbreiding van de eerdere cluster muren uit vlak 1 aangetroffen. SP57,
SP58, SP63, SP61 en SP66 vormen de onderbouw van de constructies op deze locatie in vlak 1. SP58, SP57,
SP63 en SP61 hebben de classificatie ‘variatie’ toegekend gekregen omdat de muurfragmenten, die een
keldervolume vormen, opgebouwd zijn uit verschillende bouwmaterialen waaronder donkerbruine
ijzerzandsteen, handgevormde bakstenen (van 6 cm breed op kopse kant) en plavuizen. SP66 is een korte
dwarse muur op SP61 dat wel volledig is opgebouwd uit ijzerzandsteen van verschillende formaten en
kalkmortel als voegmiddel. SP62 is een tweede dwarsliggende kortere muur die aansluitend op SP58 werd
aangetroffen, ook weer opgebouwd uit ijzerzandsteen. Door de diepte van de waterput, is SP19 opnieuw
aanwezig in vlak 2. SP69 is een ondermuur van SP24 en SP28 dat als basis diende voor de bouw van andere
kelders. SP21, SP36, SP33 en SP35 blijven dezelfde eigenschappen behouden als in vlak 1.

Determinatietekening van SP63 (zijaanzicht) (ABO nv, 2020)

4.1.2.1.2 Interpretatie
Op basis van de geanalyseerde bouwtechnieken, baksteenformaten en interpretaties uit vlak 1, kunnen
een viertal perioden vastgelegd worden. Dit echter in een ruime context aangezien er geen archief- en of
kadasteronderzoek voorhanden is om exacte dateringen te staven.
SP1, SP1.B, SP95, SP95B en SP44 zijn te dateren tussen 1500-1650. Het zijn vermoedelijk structuren te
linken aan de brouwerij maar vermoedelijk niet middeleeuws van aard. SP35, SP70 en SP70.2 zijn de
recentste sporen aanwezig in dit vlak, te dateren tussen 1900 en 1945 door de aard van de structuur en
de gegoten betonconstructie. SP69 en SP19 zijn opnieuw te plaatsen in een periode tussen 1650 en 1850
(Figuur 121). De kadastergegevens tonen een bouwcampagne aan voor 1830 maar vermoedelijk wel later
dan de 18de eeuw. De constructies overlappen letterlijk met de restanten van een oudere kelder,
aangetroffen in de vorm van SP57, SP63, SP61, SP66, SP62, SP21, SP36, SP58 en SP33 (Figuur 118). Deze
muurresten worden laatmiddeleeuws gedateerd door de aard van de bouwconstructie en de
archivalische bronnen. Mogelijk werd in deze zelfde periode de waterput van SP45 gedolven.
Deze laatmiddeleeuwse muurresten tonen de basis van een plattegrond van een stadswoning van
minimaal 14,6m op 7,5m. Mogelijk zijn dit de restanten van de grote stadswoning die staat weergegeven
op tekening uit 1597 (Figuur 115).
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Figuur 115: Detail van tekening uit 1597 met aanduiding met links binnen het onderzoeksgebied de
weergave van een grote stadwoning (Cartesius)
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Figuur 116: Overzicht laatmiddeleeuws muurwerk in oostelijk deel van het terrein met centraal 18de, 19de
eeuwse waterput spoor 19 uit vlak 1

Figuur 117: Overzicht muurwerk oostelijk deel in noordwestelijke richting met vooraan resten van een
recente kelder
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Figuur 118: Zicht op laatmiddeleeuwse muren spoor 57 (vooraan), links spoor 61 en rechts spoor 58,
achteraan 67; over spoor 58 werd muur 69 gebouwd met een licht andere oriëntatie

Figuur 119: Detail spoor 63 ingewerkt in 61
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Figuur 120: Detail spoor 69 over spoor 58 gebouwd met andere oriëntatie

Figuur 121 Zicht op muur 69 over muur spoor 58
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Figuur 122: Vierkante bakstenen structuur, spoor 44

Ten noordoosten van spoor 44 werd een waterput aan het licht gebracht opgetrokken in
ijzerzandsteenblokken, spoor 45/46 (Figuur 123). De waterput had een buitendiameter van 1,60 m en
een binnendiameter van 1 m. In het vlak werd de put ingemeten op ca. 14,1 m TAW. Aanvankelijk kwam
de putrand twee stenen hoger op ca. 14,5 m TAW. De onderkant van de put werd aangezet op 12, 7 m
TAW. De put was volledig opgevuld met recent bouwpuin met ondermeer bakstenen, badkamertegels,
beton, plastic, ijzerdraad, enz. De opbouw van de put in ijzerzandstenen is gelijkaardig aan de westelijk
gelegen waterput spoor 42/80 (cf. hfstk.4.1.1.2) . Op basis daarvan lijkt het om oudere waterput te gaan
eveneens daterend uit de periode van de late middeleeuwen, zoals spoor 42/80 en werd de put pas in
recentere tijden opgevuld. Een exacte datering van de waterput is evenwel moeilijk gezien het gebrek
aan vondsten. Toch kan vermoed worden dat deze waterput gebouwd werd kort nadat de ernaast
gelegen houten waterput werd opgegeven in de 15de eeuw (cf. hfstk. 4.1.1.3). In het vlak en in coupe is
duidelijk dat de put en de bijhorende insteek, de oude grachtlagen van spoor 99 oversnijdt en dus werd
gebouwd nadat de gracht in de volle-late middeleeuwen gedempt werd (cf. hfstk. 4.1.1.1; Figuur 123Figuur 125).

Figuur 123: Waterput in ijzerzandsteen, spoor 45 met recente puin- en afvalvulling, spoor 46
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Figuur 124: Zicht op waterput in vlak 3, deels gelegen op gracht, spoor 99

Figuur 125: Zicht op waterput in ijzerzandsteen, spoor 45 met 20ste eeuwse vulling, spoor 46

4.1.2.2

BODEMSPOREN
Wat de grondsporen in vlak 2 betreft kwamen er twee duidelijke bodemsporen aan het oppervlak met
name spoor 47 en spoor 52, 53. De overige grondsporen betreffen verschillende grondlagen.
Spoor 52 en 53 bleek een ondiep kuiltje met vrij veel verbrande leem brokken. Spoor 47 was in het vlak
een heterogeen, licht gevlekt spoor met houtskool brokjes en verbrande leembrokken. In coupe bleek
het om een kuil te gaan van 65 cm diep. In de coupe werd onder de kuil de houten ton aangetroffen,
spoor 72 uit vlak 3. Wellicht kan de bovenliggende kuil, spoor 47 geïnterpreteerd worden als de aanlegkuil
van de houten waterput (Figuur 126; cf. hfstk. 4.1.1.3)
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Figuur 126: Coupe op kuil spoor 47 en spoor 50 en 51

Figuur 127: Zicht op houten ton onder kuil, spoor 47 in vlak 3
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Figuur 128: Overzicht grondsporen in vlak 2

Zoals hierboven reeds aangehaald bestond de bodem in vlak 2 uit een aaneenschakeling van verschillende
oudere grondlagen die van elkaar konden onderscheiden worden door het verschil in kleur en textuur.
Hieronder worden enkel de lagen besproken, die het vermelden waard zijn omwille van hun aard, kleur,
textuur en/of vondsten.
Aan de oostelijke zijde betrof het ten eerste laag spoor 60, een heterogene, zwartbruin groene lemig
zandlaag met grote gele vlekken en enkele brokken ijzerzandsteen. De groene kleur kan verklaard worden
door de waterwerking op het terrein. In het verleden was dit natte grond door de Demer die regelmatig
buiten haar oevers trad. In deze laag werd aardewerk aangetroffen dat kan gedateerd worden tussen de
13de en de 16de eeuw. Het ging om een rand van een kom in oranje-beige Maaslands aardewerk met
decoratie onder de rand, (overlappende aangebrachte stukjes klei) en een bodemfragment van een kruik,
met een geknepen standring. De binnenkant was afgewerkt met oranjebruine en groene loodglazuur.
Laag, spoor 50 kon over een groot deel van het terrein vastgesteld worden, aan de oostzijde tot centraal
binnen het terrein. Deze laag bestond uit heterogeen groenig bruin lemig zand met baksteen-en
houtskoolbrokjes en kan gelinkt worden aan laag 1 in profiel 1A en laag 4 in profiel 1B. Deze laag komt
dus overeen met het vastgestelde ophogingspakket (deels ter hoogte van de gracht/aftakking van de
Demer) aan de noord- en de oostzijde van het terrein.
Spoor, laag 48 vormde centraal over het terrein een brede band die afboog in westelijke richting. Het was
een zeer donker zwartgrijze laag met vrij veel houtskoolbrokjes en verbrande leem vlekken. Deze laag
werd in profiel 3A, laag 1 geïnterpreteerd als zijnde een cultuurlaag. In deze verbrande laag werd de
volledige bovenkant met intacte rand van een kogelpot gevonden in grijs gedraaid aardewerk met een
afgeronde naar buitenstaande rand en ribbels op het lichaam. Op de wand bevonden zich aangekoekte
verbrande resten. Verder werd er ook één lensvormig bodemfragment in oranje Maaslands met een
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bruine deklaag aangetroffen en een bodemfragment met een geknepen standvoet in grijs aardewerk.
Deze vondsten dateren uit de volle tot late middeleeuwen tussen de 11de en 13de eeuw. In deze laag
werden botresten van schaap en rund gevonden, onder andere een pijpbeen van een rund met kap- en
of snijsporen.
De westelijke helft van het terrein werd geregistreerd als spoor, laag 43. Deze laag kenmerkte zich als een
heterogene zeer donkere grijsbruine laag gevlekte laag.
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4.1.3

VLAK 1
Het eerste archeologische vlak situeerde zich op ca. 40 cm onder het huidige loopniveau op ca. 15 m
TAW. In vlak 1 werden 32 geregistreerd, spoor 1 tot 32. Het merendeel van de sporen betrof muren en
vloeren.
In vlak 1 werden voor het grootste deel sporen aangetroffen van recente aard, uit de 19de, begin 20ste
eeuw. Het merendeel betrof kelders, maar er bevonden zich ook sporen die te maken hebben met de
19de eeuwse bierbrouwerij ‘Borrens’ die aan de noordzijde van het terrein en het aangrenzende perceel
(Oude Vismarkt) heeft gestaan.

Figuur 129: Allesporenplan vlak 1 (Abo nv, 2019)
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Figuur 130: Allesporenplan vlak 1 met aanduiding van de spoornummers en profiel 1
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Figuur 131: Allesporenplan met aanduiding van de hoogtes in m-TAW
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Figuur 132: Overzicht Vlak 1, noordelijke deel

Figuur 133: Overzicht Vlak 1, centraal en noordelijk deel
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4.1.3.1

MUURWERK

Determinatie vlak 1
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Dateringen vlak 1
ME II (14de-begin 16de eeuw) / NT I (1500-1650) NT II (1650-1850) / NST I (1850-1900) NST II (1900-1945) / Recent (vanaf 1945)
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4.1.3.1.1. Analyse
Het onderzoeksgebied in vlak 1 stootte op een complex geheel van muurresten en semi-intacte kelders.
In totaal konden niet minder dan elf verschillende baksteenformaten vastgesteld worden. Bijkomend
werden een zestal muren uit donkerbruine ijzerzandsteen aangetroffen.
In het uiterste noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied weren SP1 en SP5 aangetroffen. SP1
bestaat uit twee smalle muurtjes die in een organische slingerende vorm werden aangelegd met
bakstenen van 21 x 10 x 5 cm. SP5 is opgebouwd uit hetzelfde baksteenformaat. Er is geen cement- of
kalkmortel meer zichtbaar, noch is er een verband herkenbaar.
Meer zuidoostelijker werd in vlak 1 een rechthoekige kelder met een smalle toegangstrap met zijdelingse
muren aangetroffen. De kelder meet ca. 300 op 270 cm en is langs de binnenkant gecementeerd. De
keldermuren van SP16 zijn opgebouwd uit bakstenen van het formaat 18 x 8,5 x 5 cm, een Kempische
rijnvorm. Het verband van de muur is niet na te gaan door de afwerking. Langsheen de westelijke en
noordoostelijke hoeken, werd de kelder verstevigd door middel van grote blokken natuursteen, met
name donkerbruine lokale ijzerzandsteen (SP 15. NS). De vloer van SP16 is tevens gecementeerd. De vloer
van de bovenkant van het trapje (SP17) is van eenzelfde baksteenformaat als de muuropbouw.
Ten westen van SP16 werd een vierkante vorm, maar geen kelder, aangetroffen met name SP39 en SP7.
SP39 is opgebouwd uit bakstenen van het formaat 17 x 8,5 x 5 cm. Er is geen verband aangetroffen. SP7
is een L-vormig muurtje opgebouwd uit bakstenen van het formaat 21 x 10 x 5 cm, eenzelfde formaat als
aangetroffen bij SP1 en SP5.
Meer zuidelijker werd opnieuw een smaller muurtje aangetroffen met eenzelfde organische vorm als SP1
en SP5, dit keer opgebouwd uit bakstenen van het formaat 18 x 8 x 4 cm. Een volgende losstaand muurtje
is SP14, opgebouwd uit bakstenen van het formaat 18 x 9 x 5 cm. Haaks op SP14 maar losstaand ervan
werd SP13 aangetroffen, eveneens een kort muurtje uit baksteen (17 x 8,5 x 5cm) van eenzelfde formaat
als SP39. Centraal op het onderzoeksgebied werd tussen SP11 en SP16 vijf muurstructuren en een vloertje
aangetroffen. SP41 is een vierkante open constructie opgebouwd uit bakstenen van het formaat 20 x 9,5
x 6 cm. Net ervoor (zuidelijk) ligt een onregelmatig vloertje van rode bakstenen (SP10) uit eenzelfde
formaat als SP41. SP8 en SP8.NS flankeren het vloertje vervolgens aan de westelijke zijde. SP8 is
opgebouwd uit een paarse baksteen van het formaat 18 x 8 x 5 cm terwijl SP8.NS. uit bruine
ijzerzandstenen bouwstenen bestaat. SP9 vervolledigt het cluster met een halfrond muurtje uit hetzelfde
baksteenformaat als SP8.
Een volgende cluster van muurgedeelten treffen we aan bij SP24, SP28, SP40, SP29, SP29 en SP34,
aansluitend aan de bestaande kelder van de bewaarde gevel uit 1911. SP24 is een keldervolume van 223
cm op 77 cm opgetrokken uit hel rode bakstenen van het formaat 18 x 10 x 5,5 cm. De kelderwanden en
vloer is gecementeerd waardoor geen verband is af te leiden. De bakstenen zijn gehecht met cement.
Ook SP28, SP40, SP29, SP29 en SP34 zijn opgebouwd uit dezelfde bakstenen van aard, hechting en
formaat. Aansluitend aan de zuidelijke muur van SP24 troffen we SP28 aan (ca. 131 op 117 cm). SP40,
SP29, SP29 en SP34 zijn losstaande muurresten met een zuidwest tot noordoost oriëntatie, die de
noordelijke keldermuur van de voormalige woning nr. 29 volgen. Tussen SP28 en SP29 is een tweede
rechthoekige kelder zichtbaar, SP27 is opgebouwd uit bakstenen van het formaat 19 x 9,5 x 5 cm. Ook dit
keldergedeelte is langs de binnenzijde gecementeerd langs de wanden en op de vloer waardoor het
verband niet af te leiden valt. Ten westen van SP27 kon in deze cluster dan nog SP38 aangetroffen
worden, een polygonale kelder van ca. 131 cm op 226 cm met een verlengde muur tot aan SP40. Dit
keldergedeelte is opgebouwd uit een hel rode baksteen van het formaat 17 x 8 x 4,5cm. Ook is de
binnenkant geheel gecementeerd. De hechting bij zowel SP38, S27, SP28 en SP24 was uitgevoerd in
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cementmortel. Als verbindingsmuur tussen SP38, SP27 en SP24 werd dan nog SP26 aangetroffen. Deze
muur van ca. 60 cm dik, was opgebouwd uit een variatie van baksteenformaten met cementmortel.

Determinatietekening van SP18, (links, bovenaanzicht) en SP33 (rechts, NZ-zijaanzicht) (ABO nv, 2020)

In het zuidoostelijke gedeelte van het projectgebied werd een laatste cluster aangetroffen. SP25, SP18,
SP19, SP22 en SP23 vormen samen een vierkant keldervolume van ca. 4,2 m². SP25 is opgebouwd uit
paarse bakstenen van 21 x 10 x 5cm met kalkmortel. SP18 dat hier haaks op staat is opgebouwd uit een
variatie van bakstenen van verschillende formaten, met her en der een donkere ijzerzandsteen. SP22 en
SP19 zijn opgebouwd uit bakstenen van het formaat 22 x 10 x 5 cm. SP22 is een L-vormig muurtje aan de
overzijde van SP25 dat eindigt in SP19. SP19 is een ronde waterput, opgevuld met puin. Aan de noordelijke
kant van SP22 ligt een vloertje (SP23) met bakstenen van het formaat 20 x 10 cm. Vervolgens is de cluster
uitgebreid naar het zuiden met SP11 en SP36, bestaande uit enerzijds een variatie van bouwstenen en
anderzijds volledig uit donkere ijzerzandsteen. SP33 dat haaks op SP36 aangetroffen werd, bestaat
eveneens uit dezelfde donkere ijzerzandsteen. Het lijkt alsof deze muurgedeelten cyclopisch werden
opgebouwd. SP35 is een muurtje dat halfweg SP36 loodrecht eraan werd gebouwd. Hierdoor ontstonden
nog twee keldergedeelten waarvan in vlak 1 SP37 nog werd aangetroffen als keldervloer bestaande uit
cementmortel. Ook de muren van dit keldertje waren tevens bekleed met cementmortel.
4.1.3.1.2. Interpretatie / synthese
Het volledige oostelijke en noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied bestaat uit losstaande muuren vloerfragmenten die mogelijk een link gehad hebben met de brouwerijactiviteiten op de site. Zoals het
archiefonderzoek van de archeologienota van ARCHEBO bvba reeds vermeldde, hielden deze activiteiten
staande tot 1868. Voordien bestond het terrein uit hoofdgebouw ‘Hazewind’, centraal aan de huidige
Martelarenstraat met de aanzienlijke brouwerij aan de overzijde van een open koer aan de
Capucijnenstraat. SP5, SP39, SP7, SP41, SP11, SP 10, SP8, SP9, SP14, SP13 en SP8.NS zijn vermoedelijk te
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dateren in de 17de-19de eeuw (NT II), al kunnen de losstaande structuren niet direct gelinkt worden aan
een constructie of industriële activiteit. SP1 is ouder van aanleg zoals blijkt uit verder onderzoek in vlak 2.
Ten oosten en westen (hoek Martelarenlaan en Capucienenstraat) van de ‘Hazewind’ stonden private
woningen aangebouwd. Deze indeling van gebouwen konden door Kempeneers getraceerd worden tot
1596. Van het hoekhuis is vervolgens sprake in 1748 via een verkoopakte. Vermoedelijk zijn muurresten
SP33 en SP36 nog stille getuigen van dit hoekpand. Beide muren zijn opgebouwd uit donderbruine
ijzerzandsteen en vormen een geheel. Net ten noorden van MU 36 is het mogelijk dat een tweede kelder
in gebruik werd genomen op een onbekende datum (MU25, MU18 en MU22), maar vermoedelijk tussen
de 16de en 18de eeuw. Dit keldergedeelte werd dan op haar beurt in een latere periode 18de-19de eeuw
letterlijk onderbroken met de aanleg van een nieuwe waterput (SP19). De twee kleinere keldervolumes
gevormd door SP33, SP37, SP35 en SP36 behoorden vermoedelijk toe aan het café van het hoekpand dat
in 1911 een ‘reconstruction totale’ onderging, gelijktijdig met de bouw van de twee huizen aan de
westelijke zijde. Op de reconstructietekeningen zijn de kelders reeds aanwezig.44 De kelders zijn
vermoedelijk in gebruik geweest van half 19de eeuw tot de volgende bouwfase in 1946. In tegenstelling
tot de andere natuurstenen muren die aangetroffen werden in vlak 1, zijn SP33 en SP36 vermoedelijk
originele muren van de kelder van het hoekhuis dat reeds zichtbaar was op een tekening in 1597.45
Het gebouw dat eenzelfde contour had als de Hazewind werd definitief gesloopt in 1910. Hierna werden
op dezelfde locatie twee smallere huizen aan de Martelarenstraat gebouwd. De keldervolumes SP38,
SP27, SP28, SP24, SP26, SP40, SP29, SP34 en SP29.B waren onderdelen van aparte kelderruimtes die
ofwel onderdeel maakten van de ‘Hazewind’ of van een oudere constructie. De exacte functie van de
kleine keldervolumes is onbekend. Zowel MU38, MU27, MU28 als MU24 zijn gecementeerd vanbinnen
maar dit werd vermoedelijk uitgevoerd na 1850 als vochtwerende oplossing. Vermoedelijk werden deze
kelderverdiepingen na de afbraak van de ‘Hazewind’ in 1910 en de bouw van twee smallere nieuwbouw
huizen op dezelfde locatie in 1911 in onbruik geraakt en gedicht. De huidige recente kelder werd
aangelegd in 1911 en voorzag beide huizen zo van genoeg ondergrondse ruimte.
De kelder in de noordoostelijke zone van het onderzoeksgebied is vermoedelijk zeer recent van aard
(MU15). Het gebruikte baksteenformaat (18x8x5,5 cm) is de zogenaamde Beerse steen in rijnvorm dat in
industriële productie ging vanaf 1920. De kelder lijkt machinaal uitgegraven te zijn, is gecementeerd en
gevoegd in cement. De natuurstenen muren rondom de kelder zijn grotendeels opgebouwd uit
donderbruine ijzerzandsteen (MU15.NS.1, 2 en 3). Echter de muren zijn niet homogeen van opbouw en
bevatten in de onderste lagen tevens enkele bakstenen. Het gaat vermoedelijk om spolia.
Kadasteronderzoek toont aan dat deze kelder aangelegd is bij de bouwfase van 1946. Het café (hoekhuis)
werd na het bombardement heropgebouwd en uitgebreid tot winkel. Onder het hoekpand werd een
oudere kelder behouden maar tijdens de opgraving niet kon onderzocht worden doordat de talud voor
de kraan hier lag. Mogelijk werd geopteerd voor een tweede kleinere kelder in plaats van een grotere
volledige onderkeldering voor de winkel (Harry Heylen).

44
45

Sys, Dirix, en Claesen, ‘Vooronderzoek Aarschot-Martelarenstraat’, 50.
Ibidem, 34.
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5 NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
5.1

MONSTERS VOOR NATUURWETENSCHAPPELIJKE ANALYSE
Er werden 16 monsternummers uitgedeeld. Het betreft stalen uit de middeleeuwse gracht, spoor 99, uit
en van de houten waterton, spoor 72, waterput, spoor 20, palenrij, spoor 82, waterput, spoor 80 en
afvalkuil, spoor 85. Het gaat om twee pollenstalen, acht bulkstalen voor macrobotanisch en/of
pollenonderzoek en zes houtstalen voor dendrochronologisch onderzoek. Hieronder (Hfstk. 5.2) In het
worden de resultaten van het natuurwetenschappelijk onderzoek uitgelegd en binnen het onderzoek
geïnterpreteerd worden.
Er zijn zes contexten onderzocht op macroresten, pollen en/of hout. Een overzicht hiervan staat in tabel
1. Verklaring: H= hout, M= macroresten, P= pollen
Spoor
20
72
80
82
85
99

Laag
/
1-4
/
/
/
1 en
4

Context
Waterput
Houten ton
Waterput
Palenrij
Afvalkuil
Gracht

Datering
ME-NT
Late ME
16de, 17de E
Volle-late ME ?
Volle-late ME
Volle-late ME

Onderzocht materiaal
H
M, P,H
M, P
H
M, P
M, P

Tabel 13: Overzicht natuurwetenschappelijk onderzoek

5.2

NATUURWETENSCHAPPELIJKE ANALYSE46

5.2.1

GRACHT, ZIJARM VAN DE DEMER, SPOOR 99

5.2.1.1

CULTUURGEWASSEN EN ANDERE GEBRUIKSPLANTEN
In de gracht zijn tientallen resten van gebruiksplanten aangetroffen. De meeste zijn afkomstig van fruit:
(grote) bosaardbei, druif, peer, pruim, vijg, kers en gewone braam. Vooral van braam zijn veel resten
gevonden, zowel pitten als doorns. Dit wijst erop dat er bramen langs de gracht hebben gegroeid. Ook
vlier kan langs de gracht hebben gegroeid. Van vlier is namelijk tevens stuifmeel aangetroffen wat wijst
op groei in de nabije omgeving. Zowel gewone vlier als gewone braam zijn typische struweelvormende
planten die goed gedijen op plaatsen die lokaal sterk verrijkt zijn in voedingsstoffen, maar waar de mate
van verstoring gering is. Van hazelaar is veel stuifmeel aanwezig, de macroresten ontbreken echter in de
grachtvulling.
Daarnaast zijn enkele macroresten en stuifmeelkorrels van granen aangetroffen. Van rogge is een enkel
aarspilfragment gevonden wat kan wijzen op de aanwezigheid van dorsafval. Van rogge en het gerst en/of
tarwe-type is tevens stuifmeel aangetroffen. Het betreft echter maar een klein aantal resten. Deze granen
zullen in de omgeving van gracht zijn verwerkt en mogelijk verbouwd.
Verder zijn in de grachtvulling enkele macroresten van lijnzaad (ook wel vlas genaamd) gevonden. Al voor
de Romeinse tijd werd vlas gekweekt en van de vezels linnen gesponnen. Dit gebeurde eerst op kleine
schaal. Vlas levert vezels waar allerlei linnenwaren, van kleding tot stevig doek, van gemaakt kan worden.
46

HÄNNINEN K. & VAN DER LINDEN M., Biaxiaal 1293, Archeobotanisch onderzoek aan enkele grondsporen uit de
middeleeuwen en de nieuwe tijd van de Martelarenstraat in Aarschot, Zaandam 2020
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Naast vezels (linnen) levert vlas ook lijnzaad dat oliehoudend is (lijnolie). In de vroege middeleeuwen
groeide de linnennijverheid uit tot een domaniale nijverheid, vervolgens tot een landelijke en actieve
nijverheid in de late middeleeuwen (vanaf de 10de-11e eeuw), wat in de 16e tot in de 19e eeuw
uitgroeide tot de hoofdnijverheid van Vlaanderen. Door vlas te kweken en zelf tot linnen te verwerken en
te verkopen konden boeren opbrengsten van hoge geldwaarde verkrijgen met kleine percelen die gelijk
stonden aan die van andere op grotere oppervlakten gewonnen oogsten.47

5.2.1.2

WILDE PLANTEN
Wat de wilde planten betreft, zijn meerdere soorten onkruiden aangetroffen die meestal op voedselrijke
akkers en in moestuinen groeien, waaronder gewone melkdistel, melganzenvoet, perzikkruid en
zwarte/beklierde nachtschade en planten die zaden van het uitstaande melde-type produceren. Op
kalkarme, matig voedselrijke akkers groeiden onder andere bolderik, zwaluwtong akkerandoorn,
korenbloem en gewone spurrie. Voedselrijke ruigten zijn goed vertegenwoordigd met onder andere grote
brandnetel, beklierde duizendknoop, braam en vlier.
Langs de oevers van de gracht stonden hier en daar behaarde boterbloem, gewone waternavel en
waterbies. Ook pioniers van stikstofrijke, natte grond, zoals waterpeper, zullen hier hebben gestaan. Deze
planten stonden op modderige delen van de oever. Vermoedelijk zijn er uitwerpselen in de gracht terecht
gekomen aangezien er een eitje van de darmparasiet zweepworm in de grachtvulling is aangetroffen.
Er is slechts een enkel zaad en een enkele pollenkorrel van waterplanten aangetroffen. Het gaat om het
waterranonkel-type (zaad) en waterlelie (stuifmeel). Verder zijn enkele resten van groenwieren
gevonden. Wel zijn oeverplanten aanwezig: waterweegbree, watertorkruid en wolfspoot. De
aanwezigheid van waterlelie wijst erop dat de gracht watervoerend was. Het betrof vermoedelijk vrij diep,
rustig, bij voorkeur stilstaand water. Het meest wordt waterlelie aangetroffen bij waterdiepten tussen de
een en anderhalve meter.48
Opvallend zijn de vele bladfragmenten van hulst. Waarschijnlijk was er langs de gracht (en mogelijk tevens
langs de nabijgelegen Demer) sprake van een doornig struweel met bramen en hulst. Het is goed mogelijk
dat dit doornige struweel een beschermende functie had voor de inwoners van Aarschot. Voordat de
omwalling van Aarschot omstreeks 1200 werd aangelegd vormden de Demer en de heuvels van het
Hageland de eerste verdedigingswerken van de stad.49 Het is bekend dat beschermingswallen werden
beplant met jonge bomen, bramen en doornstruiken om nederzettingen te beschermen.50 Een andere
optie (of combinatie van deze mogelijkheden) is dat er in de nabijheid van de gracht een geschoren haag
van hulst aanwezig was. Geschoren hagen waren vroeger gebruikelijk om het erf, de moestuin, de
boomgaard en de huisweide van de boerderij te omheinen. Deze hagen moesten niet alleen grote dieren
weren maar ook kleine dieren zoals kippen en konijnen. De hagen rond de moestuin en de boomgaard
beschermden de groenten en het fruit ook tegen de wind. Hulst was gewild op boerenerven omdat het
hout voor draaiwerk gebruikt kon worden. Ook zijn er gemengde hagen bekend waarin zowel hulst als
andere soorten voorkomen.51Geschoren hagen op boerenerven dienden in de eerste plaats als
perceelscheiding en dierenwering.52 Daarnaast konden ze nog enkele andere functies vervullen. Zo werd
het loof soms gebruikt als veevoer. Het hout uit de haag kon benut worden als brandhout of geriefhout.

47

Lindemans 1952, deel 2A: 218-219.
Weeda et al. 1985, 216-218.
49
WAGDI. Aarschot 800 jaar. Geschiedenis van Aarschot in woord en beeld. [online]
http://www.heemkundeaarschot.be/htm/geschiedenis.htm (geraadpleegd op 11-8-2020). Aarschot, Wagdi, 2012
50
Van Driessche 2019, 14.
51
Van Driessche 2019, 16-17.
52
Ibidem.
48
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Daarnaast brachten de gemengde hagen vruchten en noten voort die werden gegeten of verwerkt
werden tot gelei (mispel), siroop (vlier) en jenever (sleedoorn).53 Soms werden de hagen op de boerderij
ook gebruikt om de was of bepaalde gebruiksplanten te drogen. Dat was onder meer het geval met wouw,
een verfplant waaruit een gele kleurstof gewonnen werd. Als de planten geoogst waren, plaatste men ze
tegen de zonkant van een muur of een haag om ze te drogen.54 Overigens kwamen strak geschoren hagen
ook voor op landgoederen, kasteeldomeinen, pastorietuinen en tuinen van lokale notabelen.55
In de grachtvulling is tevens veel stuifmeel van hazelaar aangetroffen (20,5%). Hazelaar zal dan ook in de
nabije omgeving van de gracht hebben gegroeid. Hazelaars werden vroeger vaak aangeplant omdat ze
behalve noten ook veel lange rechte takken produceren (zie figuur 6).
Deze takken werden vroeger veel gebruikt voor het maken van vlechtwerkwanden, erfafscheidingen en
gereedschappen.

Figuur 134: De rechte takken van hazelaar werden vroeger vaak gebruikt voor gereedschappen en vlechtwerk (©
BIAX).

Al met al lijkt het erop dat laag 1 van de gracht een mengsel bevat van resten van lokale vegetatie en
afval, zoals huishoudelijk afval en mest.
Ook over de vegetatie in de iets wijdere omgeving heeft het pollenonderzoek informatie opgeleverd. Uit
de verhouding tussen het boompollen en niet-boompollen (55%/45%) kunnen we opmaken dat het een
half open landschap betrof.56In de wijde omgeving kwam bos met beuk en haagbeuk voor. Op de
schralere gronden was hier en daar struikhei aanwezig. Dit kan duiden op overexploitatie van
voedselarme grond. In de nattere delen van het landschap zoals in de omgeving van de gracht en/of de
Demer stonden, naast het doornstruweel, veel bomen. Dit zullen met name els, es en wilg zijn geweest.
Op de wat drogere delen zullen hazelaarstruiken hebben gestaan. Daarnaast was er vermoedelijk
graslandvegetatie in de nabijheid van de gracht aanwezig. Het is dus goed mogelijk dat er vee gedrenkt
werd op het drassige stuk grond nabij de gracht en dat er daardoor uitwerpselen in het grachtwater
terecht kwamen. Ook kan er een mesthoop in de open ruimte tussen de bebouwing en de gracht geweest
zijn.

53
54

Van Driessche 2019, 17-18.
Van Driessche 2019, 18. Zie ook de vulling van de tonput S72 paragraaf 3.2.2.

55

Van Driessche 2019, 46.

56

Groenman-van Waateringen 1986.
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5.2.2

HOUTEN TON, SPOOR 72, (LAAG 1 T/M 4)

LATE MIDDELEEUWEN, NA 1353 ± 6

3.2.2.1 Cultuurgewassen en andere gebruiksplanten
Drie vullingen (lagen 2, 3 en 4) van de ton zijn op macroresten geanalyseerd. Daarnaast zijn drie vullingen
(lagen 1, 2 en 4) op pollen onderzocht.
De vullingen uit de ton bevatten grote hoeveelheden onverkoolde resten van cultuurgewassen en wilde
planten. Met name laag 2 bevat veel graanzemelen, een aanwijzing voor beer.57 Ook in de pollenstalen
van alle onderzochte lagen van de ton zijn veel zemelen gevonden. Daarnaast zijn, met name in laag 1,
veel eitjes van de darmparasieten spoelworm en zweepworm aangetroffen, evenals sporen van
mestschimmels. Deze wijzen tevens op de aanwezigheid van mest of beer. De aangetroffen graansoorten
zijn gerst, tarwe (enkel pollen) en rogge. Zowel in laag 1 als in laag 2 is veel stuifmeel van rogge gevonden
(respectievelijk 8 en 11%). Van gerst en rogge zijn ook enkele aarspilsegmenten aangetroffen. Normaal
gesproken wordt dit als aanwijzing gezien voor het lokaal verbouwen van deze graansoorten. Het gaat
echter slechts om kleine hoeveelheden aarspilfragmenten, zodat ze ook in een elders verbouwde, reeds
geschoonde voorraad graan achtergebleven kunnen zijn. Aangezien de vulling van de ton vermoedelijk
grotendeels afval en beer betreft, zal een groot deel van de resten afkomstig zijn van voedsel(verwerking).
De stalen bevatten veel resten van fruit en noten. Het gaat om appel, peer, druif, gewone braam,
(bos)aardbei, mispel, pruim, vijg, kers, hazelnoot en walnoot. Mispel is een vrucht die tegenwoordig niet
meer veel wordt gegeten. Mispels komen oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied, maar worden
vanaf de Karolingische periode in Nederland verbouwd (Figuur 135).

Figuur 135: Mispels (© BIAX)

Van fruitbomen van de rozenfamilie (waartoe appel, peer, mispel, pruim en kers behoren), braam,
(bos)aardbei, druif, hazelnoot en walnoot tevens stuifmeel gevonden. Deze soorten kunnen dan ook
lokaal hebben gegroeid. Het is goed mogelijk dat de genoemde fruitbomen evenals notenbomen in een
nabijgelegen boomgaard stonden (bijvoorbeeld in de bocht aan de overzijde van de rivier de Demer). De
druif kan op een meer beschutte plek op het erf hebben gestaan. De druivenpitten kunnen echter ook
afkomstig zijn van krenten en rozijnen. Krenten, rozijnen en vijgen werden veel uit het MiddellandseZeegebied geïmporteerd en werden vooral in de vastentijd veel gegeten. Ook de andere fruitsoorten
kunnen op markten zijn gekocht. Braam en (bos)aardbei kunnen in het wild zijn verzameld.
Niet alle soorten zijn in alle lagen van de ton gevonden, bovendien verschillen de hoeveelheden. Zo bevat
vooral laag 3 veel kersen- en pruimenpitten. In laag 4 is veel stuifmeel van hazelaar aanwezig maar zijn
geen macroresten aangetroffen. Vermoedelijk heeft hazelaar in de nabije omgeving van de tonput
gegroeid.

57

Menselijk uitwerpselen bevatten grote hoeveelheden graanzemelen wanneer sprake is van het eten van
volkorenproducten.
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Biet is de enige groente die is aangetroffen. Er is geen onderscheid te maken tussen de wilde plant
strandbiet en gecultiveerde bietengewassen. Gezien de ligging van Aarschot mogen we aannemen dat
het om de laatste gaat.
Waarschijnlijk was het Aarschotse bietengewas het best te vergelijken met onze tegenwoordige (groene)
snijbiet. Het gewas zal in een tuin zijn verbouwd. Het is niet aannemelijk dat het op de markt is gekocht,
aangezien snijbiet doorgaans wordt geoogst voordat de planten bloeien of zaad hebben gevormd. Het in
de ton gevonden zaad is daarom waarschijnlijk afkomstig van een doorgeschoten snijbietplant. Alle
gevonden taxa zijn algemeen in de middeleeuwen. Er kunnen dan ook geen uitspraken worden gedaan
over de welstand van de bewoners. Er zijn in elk geval geen indicaties gevonden voor luxe eetgewoonten
van de vroegere gebruikers van de tonput.
In de stalen uit de ton zijn ook grote hoeveelheden zaden en kapsels van lijnzaad (vlas) gevonden. Vooral
de lagen 3 en 4 zijn rijk aan deze resten. De plant werd verbouwd voor zowel de zaden, waar olie uit
geperst kon worden, alsook voor de in de stengel aanwezige vezels. Hiervan kon touw en textiel (linnen)
van worden gemaakt. Tijdens de inventarisatie is in staal 1 ook hennep aangetroffen. Ook deze plant werd
gebruikt voor zowel olie als vezels.
In laag 2 is een fragment van een zaad van weverskaarde of van grote kaardebol aangetroffen. De
vruchten van de planten (de kaardebollen) werden vroeger veel in de textielnijverheid gebruikt. Met de
stekelige bollen konden allerlei ongerechtigheden uit de pas gesponnen wol, of van geweven textiel
worden verwijderd. Daartoe werden meerdere kaardebollen in een houten frame geplaatst, waarna dit
over de te kaarden wol of het te kaarden textiel werd getrokken. Grote kaardebol is van nature een wilde
plant van kalkrijke ruigten (figuur 8). Het is daarom niet met zekerheid te zeggen of kaardebol in de laatmiddeleeuws Aarschot werd gebruikt om laken of wol mee te reinigen.

Figuur 136: Vruchten van de grote kaardebol werden vroeger veel gebruikt om ongerechtigheden van gesponnen wol
of textiel te verwijderen (© BIAX)

In laag 1 en 2 is relatief veel stuifmeel van het geslacht Reseda aangetroffen. Dit kan pollen van wilde
reseda of van het cultuurgewas wouw betreffen. Beide soorten komen voor op relatief droge, warme,
kalkrijke standplaatsen, bijvoorbeeld langs rivieren.58Hier kan wilde reseda als onkruid hebben gegroeid.
Wouw kan in de omgeving van de tonput zijn geteeld of er kan elders gekochte wouw zijn verwerkt. Wouw
was tijdens de middeleeuwen in Europa een zeer belangrijke verfplant in het bijzonder voor de kleur
geel.59De planten werden veel verbouwd rond belangrijke centra van tapijtindustrie, zoals Doornik,
Brussel en Gent.60Lindemans noemt dat ten tijde van de domaniale economie de wouw over het gehele
58
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Weeda et al. 1999, 271.
Van Haaster 2006.

Ysselsteyn 1936.
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land werd gekweekt. Vanaf de late middeleeuwen concentreerde de teelt van wouw zicht in het
voormalige land van Aalst, in de kasselrij Oudenaarde en in West-Brabant.61 Wouw werd op de markt
gebracht in bundels van gedroogde planten. In oude kruidenboeken is niets te lezen over het gebruik van
wouw in de keuken. Nylandt schrijft in zijn Herbarius of Kruydtboec onder het kopje Aert en Krachten: ‘Dit
kruydt wordt tot geen medicijne ghebruyckt maar alleen van de verwers om daer mede te verwen
begeert’.62Hoewel er in de tonput geen zaden van wouw gevonden en daarom niet met zekerheid te
zeggen is of het de verfplant wouw betreft, is het niet onmogelijk dat er op deze locatie verfactiviteiten
plaatsvonden. Het is tevens mogelijk dat er wouw werd gedroogd die vervolgens op de markt werd
verkocht.
In laag 2 is een buxusblad aangetroffen. Buxus, of palmboompje, werd gebruikt als beplanting langs
(kruiden)tuinen (lage hagen).

5.2.2.1

WILDE PLANTEN
Een groot deel van de wilde planten is afkomstig van akkeronkruiden. Ze zijn vooral afkomstig van matig
voedselrijke akkers, zoals bolderik, korenbloem, korensla en gewone spurrie. Bolderik is (of was) een soort
die veel in roggeakkers voorkomt. De zaden van bolderik zijn giftig. Korensla is een onkruid dat
kenmerkend is voor akkers waar al heel lang rogge op werd verbouwd.
Er zijn in de tonput weinig aanwijzingen gevonden voor de consumptie van tarwe. Er zijn alleen
stuifmeelkorrels van het tarwe-type aangetroffen, macroresten ontbreken. De aanwezigheid van enkele
onkruiden die kenmerkend zijn voor wintergraanakkers op kalkrijke leem- of kleigrond (waar tarwe bij
voorkeur op verbouwd wordt) kan een aanwijzing zijn dat het aandeel van tarwe in de voeding mogelijk
groter was dan de vondsten van dit graan doen vermoeden. Het betreft de onkruiden veldsla (zaad) en
straalscherm (pollen). Meestal worden deze soorten in relatie met tarwe gevonden. Van broodtarwe
werd gerezen witbrood gebakken. Hiervoor werd het meel ontdaan van zemelen en andere graanresten
evenals onkruidzaden.
Er zijn enkele zaden gevonden van greppelrus, waterpeper en zeegroene/rode ganzenvoet,
pionierplanten van stikstofrijke, natte grond. Het stikstofgehalte op het terrein zal hoog zijn geweest door
de aanwezigheid van grote hoeveelheden verterend afval, waardoor dergelijke planten op drassige
plekken aldaar konden verschijnen. Ook drassige grond, zoals mogelijk langs de oevers van de Demer (en
de gracht), is geschikt voor deze vegetaties. Hier kunnen ook de oeverplanten veelstengelige waterbies,
moerasbeemdgras, wolfspoot en bitterzoet hebben gestaan.
Beemdkroon, hoornbloem, hopklaver, boterbloemen en peen zijn planten van vochtige graslanden die
regelmatig begraasd of gemaaid worden. De resten kunnen goed afkomstig zijn uit dierlijke mest.
Er zijn ook soorten van heidevegetaties gevonden. Met name laag 2 is rijk aan resten van struikhei.
Daarnaast zijn resten van dophei en tandjesgras aangetroffen. Dit zijn typische soorten van schrale
gronden, zoals die in het zandgebied te vinden zullen zijn geweest. Het is niet aannemelijk dat dit een
lokale vegetatie betreft. Waarschijnlijk is het materiaal aangevoerd, bijvoorbeeld in de vorm van
heideboenders, heideplaggen of via mest van vee dat in deze vegetaties graasde.
Laag 2 heeft grote hoeveelheden bladfragmenten van adelaarsvaren opgeleverd. Adelaarsvaren komt
voor in bosranden, houtwallen, op plaatsen waar bos is gekapt of op verdroogd veen (Figuur 137).
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Lindemans 1994, deel 2 254.
Nylandt 1682, 65.
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Figuur 137: Adelaarsvaren aan bosrand met de eveneens (in de gracht) aangetroffen hulst en bramen (© BIAX).

Mogelijk heeft adelaarsvaren in de omgeving van de tonput gegroeid of houdt deze vondst verband met
het gebruik van de bladeren van adelaarsvaren. Dodoens meldt hierover: Die bladeren van beyde die
Varenen onder dat bedstroy gheleyt verdrijven die wantluysen ende alle quade ghedierte.6336 De bladeren
kunnen echter ook dienst hebben gedaan als strooisel voor vee.
Als laatste zijn resten van bomen gevonden: kruidvlier, gewone vlier, wilg en berk. Mogelijk hebben deze
bomen op het erf gestaan, waarbij de lichte berkenzaden ook van verder weg kunnen zijn komen
aanwaaien. Uit het pollenonderzoek blijkt dat in laag 4 veel stuifmeel van hazelaar is gevonden (26%).
Daarnaast is stuifmeel van els, berk en eik het meeste aangetroffen. Dit pollenbeeld komt redelijk overeen
met dat uit de gracht (spoor 99). In de lagen 1 en 2 van de tonput is in totaal wat minder boompollen (ca.
41%) aanwezig dan in laag 4 (61%). Els, hazelaar, berk en eik zijn ook hier het meest aanwezig, ook is
stuifmeel van vlier en van wilg gevonden. Het is goed mogelijk dat deze bij het erf stonden. Bij de oevers
van de Demer zullen eveneens els en es hebben gestaan.
Het pollenonderzoek heeft ook mooi aanvullend bewijs opgeleverd voor het bestaan van een
graslandvegetatie die regelmatig werd begraasd of gemaaid. Het gaat om pollen van blauwe knoop,
knoopkruid-type, ratelaar-type, smalle weegbree-type, rode klaver-type, veldzuring-type en scherpe
boterbloem-type. De vele sporen van mestschimmels zijn een extra aanwijzing dat er sprake was van
veehouderij.

5.2.3

AFVALKUIL, SPOOR 85, LATE MIDDELEEUWEN
De vulling van de afvalkuil is enkel geïnventariseerd. Bij de inventarisatie zijn enkele cultuur- en
gebruiksgewassen aangetroffen. Het betreft erwt, haver, druif, vijg en hazelnoot. Van de haver kan niet
worden gezegd of het om een gecultiveerde soort of om het akkeronkruid gaat. Erwten worden sinds de
prehistorie door de mens verbouwd. Ook in de middeleeuwen werden ze veel gegeten. Erwten werden
in de tuin geteeld. Ook werden ze in gedroogde vorm op de markt verhandeld.64Daarnaast bevat deze
vulling veel houtsnippers.

63

Dodoens 1554. Met Filix foemina werd vroeger zowel de wijfjesvaren als de adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) aangeduid.
Het ligt voor de hand dat de mannetjes- en wijfjesvaren en de adelaarsvaren lange tijd met elkaar zijn verwisseld.
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5.2.4
5.2.4.1

WATERPUT, SPOOR 80, 14DE,15DE-16DE EEUW
CULTUURGEWASSEN EN ANDERE GEBRUIKSPLANTEN
In deze waterput zijn relatief weinig macroresten aangetroffen. Bij de gebruiksgewassen gaat het om een
enkel niet nader te determineren graanfragment en resten van braam, peer, vijg en lijnzaad. De vlierpit
kan afkomstig zijn van een vlier die op het erf stond; er is namelijk ook stuifmeel van vlier aangetroffen.
Mogelijk werden de bessen gegeten. Het pollenonderzoek geeft aanvullende informatie over de
aanwezige meelleveranciers. Er is stuifmeel van het granen-type, het gerst/tarwe-type en van rogge
aangetroffen. Daarnaast is stuifmeel van boekweit aanwezig.65 Van het meel werden koeken en brood
gebakken. Daarnaast werd boekweit aan duiven en hoenders gevoerd. De doppen werden gebruikt om
allerlei breekbare waren (glazen, pijpen) in te verpakken. Vanwege het absorberend vermogen van de
doppen werd het ook gebruikt ‘om kinder-beddekens van te maken, wanneer sy nog des nagts in ’t bedde
pissen’.66
Ook is er stuifmeel van de hennepfamilie aangetroffen. Vermoedelijk betreft het hennep, maar het is niet
helemaal uit te sluiten dat het om hop gaat. Hennep werd veelal bij boerderijen verbouwd voor de vezels
en de oliehoudende zaden. Hop werd gebruikt bij het brouwen van bier, maar is tevens een wilde
slingerplant.67 Uit het pollenonderzoek is gebleken dat er redelijk veel struikgewas in de buurt stond. Het
is dus goed mogelijk het pollen van de hennepfamile van een natuurlijke hopplant afkomstig is (Figuur
138). In het pollenstaal is een enkel eitje van de darmparasiet spoelworm aangetroffen wat op de
aanwezigheid van mest wijst.

Figuur 138: Hop is een slingerplant die van nature in allerlei struikgewas kan voorkomen (© BIAX).

5.2.4.2

WILDE PLANTEN
Aan wilde planten zijn zaden en stuifmeelkorrels gevonden van akkeronkruiden, planten van ruigten,
graslanden en heidevegetaties. Ook in de waterput zijn blad-fragmenten van adelaarsvaren gevonden.
Daarnaast zijn zeer veel sporen van adelaarsvaren (11%) gevonden. Waarschijnlijk betreft het een
vergelijkbare toepassing als reeds bij de tonput spoor 72 is genoemd of bevond de waterput zich naast
een houtwal of bosje, waar adelaarsvaren van nature voorkwam. Bovendien zijn er vrij veel berkenzaden
aangetroffen (ca. 4% stuifmeel). In de buurt van de waterput zal berk hebben gestaan (mogelijk met
adelaarsvaren in de ondergroei). In de waterput is redelijk veel stuifmeel van hazelaar en van els
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Blankaart 1698, 258.
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gevonden. In vergelijking met de grachtvulling is er veel minder stuifmeel van hazelaar aangetroffen in de
waterput. Vermoedelijk stonden er dan ook minder hazelaar(hagen of houtwallen) in de omgeving van
de waterput dan ten tijde van het opvullen van de gracht. Uit de verhouding tussen boompollen (56%) en
niet-boompollen (44%) blijkt dat het nog steeds een halfopen landschap betreft. In de omgeving van de
waterput zal een graslandvegetatie geweest zijn. Zo’n 22% van het pollen is namelijk afkomstig van de
grassenfamilie. Ook geeft de aanwezigheid van sporen van geel hauwmos aan dat er een verslempte
bodem was.

5.2.5

CONCLUSIE: VERGELIJKING VAN DE SPOREN ONDERLING
Het pollenbeeld van de grachtvulling spoor 99 en dat van de onderste vulling uit de tonput (laag 4) is erg
vergelijkbaar. Met name het hoge aandeel van hazelaar is opvallend. Het is goed mogelijk er dat ten tijde
van het opvullen van de onderste laag in de ton een vergelijkbare vegetatie in de omgeving van de ton
als bij de gracht was. Mogelijk betrof het een stekelige beplanting met braam en hulst zoals bij een
verdedigingswal en/of een gemengde haag (met hazelaar) die bij boerderijen als erfafscheiding en
dierenwering werden geplant of waren er ‘vergeten hoekjes’ op het terrein.
De bovenliggende lagen in de tonput, spoor 72 betreffen geen natuurlijke vullingen. Laag 3 bestaat vrijwel
volledig uit kersen- en pruimenpitten en kan gezien worden als afval. Laag 2 en 1 betreffen afval en beer.
Met name in laag 1 zijn zeer veel eitjes van darmparasieten aangetroffen. Vanwege het feit dat het geen
natuurlijke vullingen betreft, is een vegetatiereconstructie hier minder op zijn plaats. Wel kan
geconcludeerd worden dat men in de (late) middeleeuwen granen, biet, noten en veel verschillende
fruitsoorten at. Ook zijn er aanwijzingen voor het verwerken van vezel- en verfplanten. In de nieuwe tijd
werd tevens boekweit gegeten.
Het is opvallend dat het pollenbeeld van de middeleeuwse grachtvulling en de nieuwetijdse waterput
spoor 80 redelijk vergelijkbaar zijn. Een verschil is dat het aandeel cultuurgewassen (zowel pollen als
macroresten) in de waterput laag is in vergelijking met de tonput en de grachtvulling. Het is goed mogelijk
dat er minder activiteiten nabij de waterput plaatsvonden of dat er juist minder afval in de waterput is
gedeponeerd. Ook is er veel minder stuifmeel van hazelaar aanwezig in de waterput. Vermoedelijk was
er in de nieuwe tijd een andere inrichting van de open ruimte waarin minder hagen of stekelige
houtwallen aanwezig waren.
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6 INTERPRETATIE EN DATERING VONDSTEN
6.1

AARDEWERK
Het aardewerk dat tijdens de opgraving aan het licht kwam betrof resten van keuken-en tafelwaar,
waaronder hoofdzakelijk van kannen en kruiken, kookpotjes, grapen en kommen. Het merendeel van het
aardewerk kon gedetermineerd worden als rood aardewerk en Maaslands oranjerood aardewerk en in
mindere mate grijs aardewerk en steengoed uit Siegburg. Op basis van het ingezamelde aardewerk
konden de meeste sporen en de gehele site gedateerd worden in de late middeleeuwen, in de periode
tussen de 13de en de 15de eeuw.

6.2

METAAL
Binnen het onderzoeksgebied werden slechts twee metalen voorwerpen aangetroffen. Het gaat om een
koebel in koper en een mes. Het mes werd vermoedelijk gebruik binnen het ambacht van leerbewerking.
Op de site werden immers tal van leerresten aangetroffen dat vermoedelijk het afval was van een
schoenlapper of leerbewerken.

6.3

LEER
Zowel in de gedempte gracht (zijarm van de Demer) als in twee afvalkuilen binnen de site (oostzijde) werd
een concentratie van leersnijafval aangetroffen. Het ging hoofdzakelijk om snijafval voor het maken
schoenen zoals riempjes met gaatjes en snippers, maar ook driehoekige fragmenten. Zowel in de twee
afvalkuilen als in de gracht werden resten van schoenen gevonden, onder meer een onafgewerkte
kinderschoen met knoopveter en de zool van een ‘stillegang’. De leervondsten dateren uit de late
middeleeuwen, uit de 13de, 14de eeuw.

6.4

BOTMATERIAAL
Het dierlijk botmateriaal dat te Aarschot werd aangetroffen zijn veelal fragmenten van voornamelijk rund
en schaap/geit. Erg opvallend is het feit dat de afmetingen van het runderbot af en toe (zeker niet altijd)
aan de kleine kant zijn, wat overeenstemt met de middeleeuwse datering van de contexten waaruit het
bot afkomstig is. Sinds de late middeleeuwen immers leken, althans in Nederland, de runderen terug in
grootte toe te nemen, maar over het algemeen was middeleeuws vee een stuk kleiner dan dat nu het
geval was. De afname in schofthoogte is al aan de gang sinds het neolithicum, kende een dieptepunt
tijdens de ijzertijd en nam toe tijdens de Romeinse periode en vanaf de late middeleeuwen.68 Een andere
optie is de variatie in afmetingen te wijten aan het geslacht: koeienmetapodia zijn korter en slanker dan
die van stieren, terwijl die van ossen lang en slank zijn. Een studie van de afmetingen van de metapodia
en toewijzing aan bepaalde geslachten valt echter buiten de reikwijdte van dit assessment van het dierlijk
botmateriaal van de site. Verder werden ook in mindere mate botfragmenten van varken, gevogelte en
visresten aan het licht gebracht.
Er werden geen vraatsporen op het bot aangetroffen, wel werden af en toe op langbeenderen en een
enkele keer ook op een ribfragment snij- en kapsporen gevonden. Het gaat hier vermoedelijk veelal om
losse resten van keuken- en tafelafval. De snij- en kapsporen wijzen op eerdere bewerkingen tijdens de
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VAN GOIDSENHOVEN W., 2010. De impact van de Romeinse verovering op veeteelt en vleesteeltconsumptie in
ruraal Noord-Oost Gallië, p29; Prummel W., 2006. Paleo-aktueel, Dierenbotten uit een voorde in de Hunze bij
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verwerking van het karkas en het vlees maar gezien het niet frequent voorkomen ervan kan aangenomen
worden dat dit niet ter plekke op de site gebeurde.
Gezien het bot op enkele uitzonderingen na fragmentair is, beperkt in aantal en niet samen in één context
werd aangetroffen vallen er verder weinig steekhoudende conclusies aan het botensemble te koppelen.
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7 INTERPRETATIE EN DATERING SPOREN
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan een interpretatie en chronologie opgemaakt worden van de
onderzochte site.
Wat de bodemopbouw betreft, werd in de profielen 1 en 2 tussen vlak 2 en 3, onderaan telkens een
donkerbruine en een donkergrijze laag aangetroffen, samen ongeveer van 0,80 cm dik. Uit deze lagen
kon net als tijdens het proefputtenonderzoek (2018H94) laatmiddeleeuws materiaal gerecupereerd. Het
gaat om een ophogingspakket dat waarschijnlijk werd aangelegd om het hoge grondwater tegen te gaan
en de grond begaanbaar te maken.
Het oudste spoor dat onder het ophogingspakket zat en dat tijdens het onderzoek werd aangetroffen
betreft een fragment van een brede, diepe gracht, spoor 99. Hierin werden vrij veel grijze
aardewerkfragmenten gevonden die dateren uit de volle middeleeuwen. Het gehele ensemble dateert
uit de periode tussen de 11de, 12de eeuw en de 14de eeuw. De stad Aarschot is ontstaan omstreeks
1200 langs de linkeroever van een meander van de Demer. De stad was afgebakend aan de noord –en
oostzijde door de rivier. Langs de zuidwestzijde was de stad afgebakend door een aarden wal en een
gracht.69 De gracht die werd geregistreerd tijdens de opgraving liep ten zuiden van de in 1950 gedempte
afsplitsing van de Demer en lijkt een oude aftakking van de rivier te zijn geweest. Op basis van de datering
van de vondsten werd deze zijarm in de loop van de volle tot de late middeleeuwen gedempt, tussen de
12de en 13de eeuw. Op basis van het natuurwetenschappelijk onderzoek blijkt dat op deze locatie de
oevers begroeid waren met doornig struweel van hulst en braam. Mogelijk had dit in de beginperiode van
de stad zelfs nog een verdedigende functie. Aarschot werd immers in 1194 tot stad verheven en groeide
daarna uit tot het handelscentrum van de streek en dit dankzij de handel via de scheepvaart op de Demer.
Omwille van de drukke scheepvaart begon men al vroeg en intensief met de kanalisering van de rivier.
Waarschijnlijk is het in dit kader dat aftakking die tijdens het onderzoek aan het licht kwam gedempt
werd. Tevens breidde de bevolking en de bebouwing binnen de vroege stad uit en werden gronden
bouwrijp gemaakt, wat tevens het dempen van de gracht kan verklaren.
Het landschap bestond er uit halfopen begroeiing met omliggende graslanden, maar ook stonden er
bomen in de omgeving zoals els, es en wilg. Met het aantreffen van een soort verharding in natuurstenen
met erlangs paaltjes, bovenaan in de gracht, de vondsten van onder meer botresten van schaap en rund,
een koperen koebel, planten- en mestresten en huishoudelijk afval blijkt dat het onderzoeksgebied nadat
de zijarm van de rivier gedempt was in gebruik was als een drassig open erf was waar vee gedrenkt werd
en waar mensen hun afval deponeerden. De plaatselijke verharding is vermoedelijk een pad op het erf,
aangebracht tegen het wegzakken in het slijk.
De middeleeuwse stad had nog een duidelijk landelijk karakter waar dieren werden gehouden.
Vanaf het midden van de 14de eeuw was er bewoning in de omgeving en werd het terrein in gebruik
genomen als erf. In deze periode, omstreeks 1353-1356 werd op het erf immers een houten waterput
aangelegd. Hoe lang de put in gebruik was is niet exact te zeggen, maar vermoedelijk werd deze gedempt
in de tweede helft van de 14de eeuw, begin 15de eeuw. De bewoners hebben toen de ton als afvalton in
gebruik genomen en er hun oude huisraad in gedumpt, deze dateerde hoofdzakelijk uit de 13de eeuw.
Het merendeel bestond uit keuken-en tafelwaar in Maaslands roodoranje aardewerk. Op basis van het
natuurwetenschappelijk onderzoek konden verder geen bijzonderheden over de status van de deze
bewoners afgeleid worden. Wel werden er veel pitten en zaden van een assortiment van fruit
aangetroffen, afkomstig van pruim, kers, aardbei, druif, vijg, mispel en hazel-en walnoten. Dat er in deze
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periode nog vee op het erf stond blijkt uit de mest die ook in de afvalput zat en het dierlijk bot dat er
eveneens in werd waargenomen.
Vermoedelijk was er in deze periode (14de eeuw) in de buurt één of meerdere schoenmakers gevestigd.
Hiervan getuigen twee ondiepe afvalkuilen, aan de oostzijde van het terrein, rijk aan leerafval. Het betrof
voornamelijk snijafval afkomstig van schoenen en een drietal quasi volledige schoenzolen. Daar de
bewoners in de directe omgeving schoon water ter beschikking hadden van de Demer, was dit ideaal om
het ambacht van leerbewerker of de schoenmaker uit te oefenen. Later in de 19de eeuw stond Aarschot
nog steeds bekend om zijn schoenmakersstiel.70
Uit dezelfde periode als de houten afvalput (tweede helft 14de, begin 15de eeuw) dateren eveneens de
muurresten die aan het licht kwamen aan de oostzijde van het terrein (langs de Capucienenstraat), van
een laatmiddeleeuwse stadswoning. De fundering van het huis was opgebouwd uit een mengeling van
bakstenen en ijzerzandstenen blokken. De huizen uit die periode waren toen nog grotendeels in hout
opgetrokken, maar de funderingen en scheimuren waren meestal in steen gebouwd, tegen brandgevaar.
Kort na het opgeven van de houten waterton, werd ernaast een nieuwe waterput op het erf opgetrokken,
dit keer in ijzerzandsteen. Ook de waterput in ijzerzandsteen die in de westelijke putwand werd
aangesneden dateert uit deze laatmiddeleeuwse periode en hoorde op het erf bij de nabijgelegen huizen
langs de Capucienenstraat en vermoedelijk ook langs de Martelarenstraat. Op het erf werd tijdens het
onderzoek ook een ontginningskuil geregistreerd. Wellicht werd de leem er lokaal ontgonnen voor de
bouw van huizen.
Enkele muurresten (spoor 1, 1B, 95 en 95 B) aan de noordzijde van het onderzoeksgebied kunnen
mogelijk gelinkt worden aan de brouwerij die er in de 16de eeuw stond. In deze periode stond er langs
de Martelarenstraat, centraal in het onderzoeksgebied huis ‘Hazewind’ met de brouwerij aan de overzijde
van een grote koer, langs de Capucienenstraat. Langs weerszijden van huis ‘Hazewind stonden private
woningen aangebouwd. Mogelijk werden er hiervan kelderrestanten van aan het licht gebracht met name
MU 33 en 36. Een tweede aangrenzende kelder (MU 25-28-22) dateert vermoedelijk uit de periode 16de18de eeuw. In de periode erna, in de 18de, 19de eeuw werd het pand afgebroken en werd er een
bakstenen waterput (Sp 19) op een koer aangelegd.
Uit het eerste vlak, in het noordelijke en oostelijke deel van het terrein zijn de verschillende muur-en
vloerfasen die mogelijk in verband te brengen zijn met brouwerij ‘Borrens’ die er gestaan heeft tot 1868.
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8 BESLUIT
8.1

ALGEMEEN BESLUIT
Binnen het onderzoeksterrein gelegen op de hoek van de Martelarenstraat en de Capucienenstraat
konden sporen en vondsten geregistreerd worden die dateren uit vier verschillende perioden.
Het oudste spoor is een brede gracht, een oude aftakking van de Demer die vermoedelijk tussen 1200 en
1300 gedempt werd. Het terrein kwam in deze periode immers binnen de stad te liggen, de Demer werd
gekanaliseerd en de gronden werden opgehoogd en bouwrijp gemaakt. In de daarop volgende fase tussen
de tweede helft van de 14de en begin 15de eeuw was het terrein in gebruik als erf, bij de nabij gelegen
huizen. Van één stadswoning werden langs de Capucienenstraat de fundamenten aangetroffen. De
bewoners gebruikten er een houten waterput die later, wanneer hij opgegeven werd nog dienst deed als
afvalput. De houten put werd vervangen door één in ijzerzandsteen, die men er vlak naast bouwde. Aan
de westzijde van het terrein stond er nog eenzelfde waterput die in gebruik was in de 15de eeuw en
vermoedelijk gedempt werd in de 16de eeuw. De waterputten op het erf werden gebruikt door de
bewoners van de nabij gelegen huizen in de Capucienenstraat en de Martelarenstraat.
In dezelfde periode woonde er in de buurt een schoenlapper, die er in twee afvalkuilen zijn leerresten
gedumpt heeft. Het erf gelegen binnen de stad in de nabijheid van de Demer had nog een erg landelijk
karakter. Het was er drassig en de bewoners zetten er vee te drenken en dumpten er soms wat afval.
Vanaf de 16de eeuw vestigden bierbrouwers zich in Aarschot, omwille van het zuiver water dat men toen
nog ter beschikking had uit de Demer. Ook binnen het onderzoeksgebied, aan de noordzijde zat een
bierbrouwer gevestigd. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn hiervan geen overtuigde bewijzen van
aangetroffen, nochtans zijn er wel enkele muurresten aan het licht gebracht die hiermee in verband
kunnen gebracht worden.
In de periode tussen de 16de tot de 18de eeuw en later in 18de 19de eeuw breidde de bebouwing zich
langs de Martelarenstraat verder uit en werden er vaak gebouwaanpassingen uitgevoerd. Hiervan
getuigen de aangetroffen muurresten die aan het licht kwamen. Zo ook de muurresten in het noordelijke
en oostelijke deel van het terrein, waarvan de verschillende muur-en vloerfasen mogelijk in verband te
brengen zijn met brouwerij ‘Borrens’ die er gestaan heeft tot 1868.

8.2

TERUGKOPPELING ONDERZOEKSVRAGEN
- Wat is de aard, omvang, datering en conservatie van de aangetroffen archeologische resten?
Het oudste spoor dat werd aangetroffen op het terrein betreft een gedempte aftakking van de Demer die
net ten noorden van het onderzoeksgebied liep. In het midden van de 20ste eeuw werd de
oorspronkelijke bocht in de rivier recht getrokken. De aftakking op het onderzoeksterrein werd
vermoedelijk gedempt omstreeks 1200, bij het ontstaan van de stad en de grootschalige
kanaliseringswerken uit die tijd. Nog in deze periode werden de laag gelegen gronden opgehoogd op de
gronden bouwrijp te maken. Op het terrein kon dit ophogingspakket eveneens geregistreerd worden.
De overige aangetroffen resten op het onderzoeksterrein houden verband met een drietal
bewoningsfasen op het terrein doorheen de geschiedenis vanaf de volle/late middeleeuwen. Vanaf de
13de, 14de eeuw was het terrein in gebruik als erf van nabijgelegen huizen. Het erf was een halfopen,
drassig terrein zijn geweest waar koeien en schapen en/of geiten rondliepen. Omstreeks Tussen 1350 en
1500 werden er drie waterputten gebouwd. De eerste was een houten ton die later vervangen werd door
een put in ijzerzandsteen. De aangetroffen resten van leerafval uit dezelfde periode zijn een indicatie dat
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er in de directe omgeving een schoenlapper of schoenmaker gevestigd was. Het gerecupereerde
aardewerk uit de sporen betreft keuken-en tafelwaar hoofdzakelijk in rood aardewerk en in Maaslands
roodoranje aardewerk. Verder werden er nog twee metalen voorwerpen gevonden, een mes en een
koebel die relatief goed bewaard waren in de gedempte gracht.
Enkele muurresten van een huis aan de oostzijde van het terrein gaan vermoedelijk terug tot late
middeleeuwen, tot de 15de eeuw en was het erf ondermeer in gebruik door de bewoners ervan.
Van de 16de tot de 17de eeuw stond er aan de noordzijde van het terrein een brouwerij. Enkele
aangetroffen muurresten kunnen hier mogelijk mee in verband gebracht worden, al zijn er geen duidelijke
aanwijzingen gevonden voor industriële activiteiten. Uit de periode erna werden vermoedelijk
kelderresten aangetroffen van huis ‘Hazenwind’ langs de Martelarenstraat, van de aanpalende huizen
aan weerskanten, alsook van de grote brouwerij ‘Borrens’ die aan de noord- en oostzijde stond van het
onderzoeksgebied tot 1860. De meest recente sporen dateren uit het begin van de 20ste eeuw, het
betreft een grote kelder langs de Capucienenstraat van een huis dat in 1910 gebouwd werd.
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren?
De aangetroffen sporen maken deel uit van verschillende structuren. Chronologisch gaat het ten eerste
om de gedempte zijarm van de rivier en de ophoging van het terrein. Vervolgens is er het
laatmiddeleeuwse erf met verschillende waterputten die in gebruik waren tussen 1350 en 1500. Uit de
daaropvolgende perioden tot en met de 20ste eeuw werden muurresten aangetroffen van verschillende
huizen met al dan niet verschillende bouwfasen, maar vermoedelijk ook van de 16de eeuwse brouwerij
en de 19de eeuwse brouwerij van de familie Borrens.
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?
De sporen behoren tot verschillende perioden, gaan de van de volle middeleeuwen (demping zijarm
Demer en ophogingspakket) tot en met het begin van de 20ste eeuw.
- Welke specifieke activiteiten hebben in het onderzoeksgebied plaatsgevonden? Wat zijn de materiële
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context van de locatie?
De activiteiten die op het terrein hebben plaatsgevonden betreft vooral bewoningsactiviteiten van de late
middeleeuwen tot op heden. In de late middeleeuwen was het terrein een open erf waar dieren vrij rond
liepen en waar de plaatselijke bewoners water kwamen putten uit de waterput. Hiervan getuigen de
waterputten (vier in totaal) waarin ook mest werd vastgesteld. Tevens hebben er toen ook activiteiten
van leerbewerking plaats gevonden, hiervan de getuigen de vele leerresten die in twee afvalkuilen werden
aangetroffen. Het propere water uit de rivier dat de bewoners ter beschikking hadden heeft er
ongetwijfeld mee te maken. In de periode van de 16de eeuw tot het midden van de 19de eeuw hebben
er op het terrein twee brouwerijen gestaan. Voor het brouwen van bier heeft men eveneens proper water
nodig en dit verklaart dus ook deze industrie op deze locatie.
- Hoe kaderen de resultaten van dit onderzoek binnen onze kennis van de stadsgeschiedenis/ontwikkeling
van Aarschot?
De resultaten van dit onderzoek vullen het beeld aan van hoe het dagelijks leven in het centrum van de
stad Aarschot er uitzag in de late middeleeuwen. Het laatmiddeleeuwse Aarschot had nog een zeer
landelijk karakter met half open begroeiing langs de Demer. De bewoners putten water uit de plaatselijke
waterput voor hun dagelijkse bezigheden en huishouden en er liep vee rond op de achterliggende erven
bij de enkele huizen die er gestaan moeten hebben. Het leven van de bewoners speelde zich vermoedelijk
grotendeels buiten af en op de locatie van het onderzoek was een schoenlapper of schoenmaker actief.
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In de latere periodes ontstonden er langs de Demer verschillende bierbrouwerijen, zo ook ter hoogte van
het onderzoeksgebied.
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