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1 SAMENVATTING 

1.1 PLANMATIGE CONTEXT 

De stad Aalst wenst het terrein rond de voormalige rijkswachtkazerne ( de ‘Gendarmerie’) in de 
Denderstraat te herontwikkelen naar een buurtrestaurant, sociale kruidenier en kinderdagverblijf. 

1.2 WETTELIJK KADER 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 
m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor de herontwikkeling van het terrein rond de Gendarmerie. Er zijn 
voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.1 

 
1.3 VRAAGSTELLING 

Het projectgebied bevindt zich buiten een historische kern en wordt dus gekenmerkt door een lage 
densiteit aan historische bebouwing, maar bevindt zich wel in een zone met hoge densiteit aan 
bebouwing. De vraagstelling richt zich vooral op de historiek van het terrein, de gebruiksgeschiedenis en 
de impact van de geplande werken. Dit bureauonderzoek gaat na of verder archeologisch (voor)onderzoek 
nodig is op basis van de huidige gegevens. 

Het doel is informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid van een archeologische site op het terrein, 
de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met het omliggende gebied, de waarde ervan 
en de wijze waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de geplande bodemingrepen. Er wordt 
nagegaan of verder archeologisch (voor)onderzoek nodig is op basis van de huidige gegevens. 

1.4 ONDERZOEKSMETHODE 

Het uitgevoerde vooronderzoek omvatte een bureauonderzoek. Daartoe is enerzijds landschappelijk, 
historisch en archeologisch bronnen- en online beschikbaar gegeorefereerd kaartenmateriaal 
geconsulteerd en zijn eventuele (recente) verstoringen binnen het projectgebied geïnventariseerd, met het 
oog op het opstellen van een archeologisch verwachtingspatroon. Anderzijds is de impact van de werken 
op de ondergrond geëvalueerd. Deze impact werd afgewogen ten aanzien van het te veronderstellen 
verwachtingspatroon, op basis waarvan uiteindelijk een gemotiveerd advies kan opgesteld worden. 

1.5 RESULTATEN 

De stad Aalst wenst het terrein rond de Gendarmerie in de Denderstraat te herontwikkelen naar een 
buurtrestaurant, sociale kruidenier en kinderdagverblijf. 
 
De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 
m². 
 

 

1 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 
2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede Praktijk 
voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het 
gebruik van metaaldetectoren, versie 3.0 van 1 oktober 2018. 
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Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor de herontwikkeling van het terrein rond de Gendarmerie. Er zijn voor 
dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.  
 
Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Er is geen directe link tussen 
het projectgebied en de historische stad. Vóór het einde van de 18de eeuw is er weinig informatie voorhanden 
die meer inzicht geeft in het gebruik van het terrein. Ook de omliggende wegtracés kennen hun oorsprong 
in deze periode. Het projectgebied is tot dan gebruikt geweest als meersengebied en akker-en weiland, en 
is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst. Hierbij stond de voormalige 
Rijkswachtkazerne geïnventariseerd als bouwkundig relict, maar werd toch gesloopt in de late jaren 1990.   
 
Bij de heraanleg van de Gendarmerie zullen de gebouwen achteraan het terrein onderheven worden aan 
werken. De loods zal gerenoveerd worden tot evenementenzaal en sociale kruidenier, waarbij een nieuwe 
funderingsplaat ingekapt zal worden met een geschatte dikte van 30cm met lokale verdikkingen ter plaatse 
van de kolommen (ca. 460m²). De aanzet van de nieuwe funderingsplaat komt ongeveer op de zelfde hoogte 
als de huidige, en blijft dus grotendeels binnen het gabarit van de reeds bestaande verstoringen. 
Voor het geplande kinderdagverblijf wordt een funderingsplaat van 30cm dik (ca. 130m²) voorzien, waarbij 
de aanzet 30cm onder de oorspronkelijke plaat komt te liggen. De wagenherstelplaats wordt uitgebreid tot 
bijna tweemaal de huidige oppervlakte (ca. 390m²). Hier zal een nieuwe funderingsplaat ingekapt worden in 
de te behouden muren, met een geschatte dikte van 25cm met lokale verdikkingen ter plaatse van de 
kolommen. In het nieuwe deel zal de funderingsplaat eveneens 25cm dik zijn met lokale verdikkingen ter 
plaatse van de kolommen. Ook hier zal de aanzet van de nieuwe funderingsplaat ca. 30cm dieper komen 
dan de huidige plaat. De zone tussen de gebouwen zal worden ingericht met verschillende kleine 
cirkelvormige groenzones, waarin ook nieuwe bomen zullen komen, en kleinere vierkantige platformen (ca. 
5x5m). 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat de Centrale Archeologische Inventaris en het historisch kaartmateriaal 
aantonen dat de kans op archeologische aanwezigheid gering is. Bovendien is het terrein in de loop van de 
negentiende eeuw opgenomen in de zich uitbreidende stad, en sindsdien reeds verschillende malen 
ingericht en heringericht. De belangrijkste bodemingrepen die de geplande werken zullen vereisen houden 
de aanleg van twee nieuwe funderingsplaten (voor het kinderdagverblijf en de huidige wagenherstelplaats) 
met een verdieping van 30cm ten opzichte van de huidige fundering in. Verdere verstoringen, waaronder de 
elementen ter inrichtingen van de omgeving, moeten gezien worden als kleinere lokale verstoringen in een 
reeds ingericht gebied. Alles in beschouwing genomen is het archeologisch potentieel binnen het 
projectgebied zeer gering tot onbestaande. Bovendien kan besloten worden dat, indien er al archeologisch 
erfgoed aanwezig was op het projectgebied, dit bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. 
Verder onderzoek is dus, kosten-baten beschouwd, niet aangewezen.  
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2 VERSLAG VAN RESULTATEN BUREAUONDERZOEK 

2.1 BESCHRIJVEND GEDEELTE 

Projectcode: 2017J341 
Sitecode: 17-AAL-DS 
Wettelijk depotnummer: D/2019/12.857/1 
Naam en erkenningsnummer erkende archeoloog: SOLVA OE/ERK/Archeoloog/2015/00038 
Locatie:  
Oost-Vlaanderen, Aalst, Denderstraat (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 1) 
Bounding box: 
punt 1: x= 126514.921835, y= 181492.299286 
punt 2: x= 126693.374993,y= 181613.228556 
Kadastrale gegevens:  
Aalst afdeling 2, sectie C, perceel 1513/00B000 (figuur 3) 
Topografische kaart: zie figuur 1 en figuur 2 
Betrokken actoren en specialisten: 
- Erkend archeoloog: Ruben Pede 
- Tekst: Sadi Maréchel, Silke De Smet 
- Kaartmateriaal: Silke De Smet 
- Redactie: Bart Cherretté 
Wetenschappelijke advisering: 
Niet van toepassing 
 
 

 

  

Figuur 1 : Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 15/1/2019) 
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Figuur 3: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 15/1/2019) 

  

Figuur 2: Topografische kaart (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: NGI; digitaal aangemaakt op 15/1/2019) 
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2.1.1 AANLEIDING VOOR DE OPMAAK VAN DE ARCHEOLOGIENOTA 

De zone bevindt zich buiten een beschermde archeologische site of archeologische zone, maar de 
oppervlakte van het projectgebied bedraagt meer dan 3000 m² en de ingreep in de bodem meer dan 1000 
m². 

Derhalve diende in uitvoering van art. 5.4.1 3° van het Onroerend Erfgoeddecreet d.d.12 juli 2013, een 
archeologienota te worden opgesteld ten behoeve van het indienen van de omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen voor de herontwikkeling van het terrein rond de Gendarmerie. Er zijn 
voor dit dossier geen vrijstellingen van toepassing op bovenvermeld artikelnummer.2 

 

2.1.2 BESCHRIJVING VAN DE GEPLANDE WERKEN 

2.1.2.1 DE BESTAANDE TOESTAND 
Het terrein van de Gendarmerie (ca. 4.570m²; zie figuur 4) omvat verschillende gebouwen. Het 
hoofdgebouw (ca. 450m²), gelegen aan de Denderstraat, dient momenteel als ontmoetingsplaats voor de 
jeugd (“De Gendarmerie”). Achter het hoofdgebouw, grenzend aan het Van Geemstraatje, bevinden zich 
nog enkele gebouwen (ca. 1150m²), waaronder een loods met bijgebouwen en een wagenherstelplaats. De 
zone tussenbeide is ingenomen door enerzijds verharde paden, parkeerruimte en een verharde 
ondergrond waarop een zendmast met bijhorende stroomcabine staat, en anderzijds graszones. 

Ook vóór de huidige toestand van het terrein was het projectgebied reeds ingericht. Plannen uit 1984 (figuur 
5 en 6) tonen het een groter deel van het terrein werd ingenomen door gebouwen dan in de bestaande 
toestand het geval is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Het uit te voeren archeologisch onderzoek valt onder de toepassing van het Onroerend Erfgoeddecreet van 12 juli 
2013, het Besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerend 
Erfgoeddecreet, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 4 december 2015 en de Code van Goede Praktijk 
voor de uitvoering van en de rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische opgravingen en het 
gebruik van metaaldetectoren, versie 2.0 van 1 januari 2017. 
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 Figuur 4: Grondplan van de bestaande toestand van het projectgebied (bron: Stad Aalst) 
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Figuur 5: Nivelleringsplan van het projectgebied uit 1984 (bron: Stad Aalst) 
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Figuur 6: Grondplan en doorsneden van de bestaande toestand van het projectgebied in 1984 (bron: Stad Aalst) 
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2.1.2.2 DE ONTWORPEN TOESTAND 
Zie bijlage 2 en figuren 7-10 voor grondplannen van de ontworpen toestand voor de heraanleg van de 
Gendarmerie. 

De heraanleg van de Gendarmerie houdt verschillende elementen in. Het hoofdgebouw aan de 
Denderstraat blijft behouden, alsook de zendmast en de bijhorende stroomcabine (figuur 9).  

De gebouwen achteraan het terrein zullen wel onderheven worden aan werken (figuur 7 en 8). De loods zal 
gerenoveerd worden tot evenementenzaal en sociale kruidenier. De muren van de loods zullen behouden 
worden, waarin een nieuwe funderingsplaat ingekapt zal worden met een geschatte dikte van 30cm met 
lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen (ca. 460m²). De aanzet van de nieuwe funderingsplaat 
komt ongeveer op de zelfde hoogte als de huidige, en blijft dus grotendeels binnen het gabarit van de 
reeds bestaande verstoringen. 

Het bijgebouw, rechts van deze loods en grenzend aan het Van Geemstraatje, wordt gesloopt, waarna een 
nieuwbouw zal geplaatst worden voor een kinderdagverblijf. Hier wordt een funderingsplaat van 30cm 
dik (ca. 130m²) voorzien, waarbij de aanzet 30cm onder de oorspronkelijke plaat komt te liggen.  

De wagenherstelplaats, links van de loods wordt uitgebreid tot bijna tweemaal de huidige oppervlakte (ca. 
390m²). Hier zal een buurtrestaurant geopend worden. In het bestaande deel van de werkplaats zal een 
nieuwe funderingsplaat ingekapt worden in de te behouden muren, met een geschatte dikte van 25cm 
met lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen. In het nieuwe deel zal de funderingsplaat eveneens 
25cm dik zijn met lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen. Ook hier zal de aanzet van de nieuwe 
funderingsplaat ca. 30cm dieper komen dan de huidige plaat.  

De zone tussen de gebouwen zal worden ingericht met verschillende kleine cirkelvormige groenzones, 
waarin ook nieuwe bomen zullen komen, en kleinere vierkante structuren voor moestuintjes (ca. 5x5m; zie 
figuur 10). 

Samenvattend zullen dus de twee nieuwe funderingsplaten van het kinderdagverblijf en de huidige 
wagenherstelplaats de bodemingrepen vereisen, met een verdieping van 30cm ten opzichte van de huidige 
fundering. Verdere verstoringen, waaronder de elementen ter inrichtingen van de omgeving, moeten 
gezien worden als kleinere lokale verstoringen in een reeds sterk ingericht, en voorheen grotendeels 
bebouwd gebied.  
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Figuur 7: Grondplan van de ontworpen toestand van het projectgebied (bron: Stad Aalst) 
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Figuur 8: Grondplan met de implanting van de funderingsplaten (bron: Stad Aalst) 
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Figuur 9: Grondplan van de ontworpen toestand van het projectgebied (bron: Stad Aalst) 
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Figuur 10: Implantingsplan van het projectgebied (bron: Stad Aalst) 
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2.1.3 DE ONDERZOEKSOPDRACHT 

2.1.3.1 VRAAGSTELLING 

Het bureauonderzoek ten behoeve van de vergunningsaanvraag voor de heraanleg van de Gendarmerie 
heeft tot doel om op basis van bestaande bronnen informatie te verzamelen over de aan- of afwezigheid 
van een archeologische site op het terrein, de karakteristieken en bewaringstoestand ervan, de relatie met 
het landschap, de waarde ervan en de wijze waarop met het terrein moet omgegaan worden bij de 
geplande bodemingrepen. Volgende onderzoeksvragen worden behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het 
terrein?  

- Wat is de landschapshistoriek van het terrein? 
- Welke gebruiksevolutie kende het terrein? 
- Wat is de impact van de geplande werken? 
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op 

lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 
- Wat is de aard en waardering van het kennispotentieel? 
- Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen?  

 

2.1.3.2 DE RANDVOORWAARDEN 
Niet van toepassing.  

2.1.4 WERKWIJZE EN STRATEGIE VAN HET VOORONDERZOEK 

2.1.4.1 MOTIVERING VAN DE ONDERZOEKSSTRATGIE, -METHODEN EN –TECHNIEKEN 

STRATEGIE 

In deze nota wordt een bureauonderzoek uitgevoerd voor een zone die gekenmerkt wordt door een lage 
densiteit aan bebouwing in het verleden (geen oude, historische bebouwing). Dit type onderzoek heeft 
als bijkomend doel de landschappelijke opbouw en het landgebruik van het gebied te kennen. Daarvoor 
wordt bijzondere aandacht besteed aan de relevante ecologische en aardkundige gegevens en bronnen.  

Dit bureauonderzoek moet uiteindelijk leiden tot een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van 
verder vooronderzoek (met of zonder ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.  

METHODEN EN TECHNIEKEN 

Met het oog op een gemotiveerd advies is enerzijds landschappelijk, historisch en archeologisch bronnen- 
en online beschikbare gegeorefereerd kaartenmateriaal geconsulteerd en zijn eventuele (recente) 
verstoringen binnen het projectgebied geïnventariseerd, met het oog op het opstellen van een 
archeologisch verwachtingspatroon. Anderzijds is de impact van de werken op de ondergrond 
geëvalueerd. Deze impact werd afgewogen ten aanzien van het te veronderstellen verwachtingspatroon, 
op basis waarvan uiteindelijk een gemotiveerd advies kan opgesteld worden. 

2.1.4.2 ORGANISATIE VAN HET BUREAUONDERZOEK 
Alle hieronder vernoemde bronnen zijn geconsulteerd door de assistent archeoloog Silke De Smet. 
Opmaak van de figuren en de georeferentie geschiedde door Silke De Smet. Inhoudelijke afwegingen en 
keuzes zijn in overleg geschied tussen Silke De Smet, Ruben Pede en Bart Cherretté. 

2.1.4.3 ASPECTEN WAARVOOR HET ADVIES VAN SPECIALISTEN WERD INGEROEPEN 
Niet van toepassing. 

2.1.4.4 ASPECTEN WAARVOOR ALGEMENE WETENSCHAPPELIJKE ADVISERING WERD INGEROEPEN 
Niet van toepassing. 

2.1.4.5 MOTIVERING VAN DE GESELECTEERDE BRONNEN 
Tijdens het bureauonderzoek is een analyse gemaakt van de bodemsoorten. Daarnaast werd onderzocht 
waar mogelijk afgedekte bodems en/of resten uit de prehistorie of jongere periodes kunnen verwacht 
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worden. De aardkundige gegevens zijn online opgezocht via de Bodemverkenner 
(www.dov.vlaanderen.be) en de Geopunt-kaart (www.geopunt.be), de kaarten zelf zijn geraadpleegd via 
WMS in een GIS-omgeving. Verdeler van deze kaarten is de Databank Ondergrond Vlaanderen. 

Het belangrijkste beschikbare historisch kaartmateriaal is vooral geraadpleegd om de 
grondgebruiksgeschiedenis van het onderzoeksgebied van de laatste eeuwen zo goed mogelijk te kennen. 
Deze informatie uit het historische kaartmateriaal kan een impact hebben op de kwaliteit van het eventueel 
oudere bodemarchief. Het historisch kaartmateriaal is gegeorefereerd geraadpleegd via WMS in een GIS-
omgeving. Verdeler van het kaartenmateriaal is het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. 

Voor het archeologisch kader is de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) geraadpleegd, alsook de 
beschikbare literaire bronnen.  

De ontwerpplannen zijn door Stad Aalst ter beschikking gesteld. 

Alle gegevens werden hierna samengebundeld in voorliggende archeologienota. 
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2.2 ASSESMENTRAPPORT 

2.2.1 METHODEN, TECHNIEKEN EN CRITERIA 

Het assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn alle relevante 
gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke literatuur en 
kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch potentieel van het 
plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met elkaar vergeleken, 
geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het plangebied moet een goede motivering 
mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen maatregelen. 

Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een projectgebied op basis van een 
bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende en afdoende relevante gegevens 
opleveren om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn 
bijkomende maatregelen nodig om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen. 

2.2.2 CONSERVATIE-ASSESSMENT 

Alle gegenereerde data die in het kader van deze archeologienota tot stand komen, worden door SOLVA 
digitaal bewaard op een centrale server die dagelijks “in-huis” wordt geback-upt en off-site wordt 
gekopieerd. Alle gegenereerde data en rapporten zijn geïntegreerd in de SOLVA-Archeologiedatabank 
raadpleegbaar. Een conservatie-assessment voor vondsten of stalen is bij dit bureauonderzoek niet van 
toepassing. 

2.2.3 DE LANDSCHAPPELIJKE LIGGING VAN HET ONDERZOEKSGEBIED EN ZJN OMGEVING 

2.2.3.1 ALGEMENE LANDSCHAPPELIJKE EN GEOGRAFISCHE SITUERING 
De Stad Aalst is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen en bevindt zich in de Dendervallei 
(figuur 11). De historische binnenstad is grotendeels te situeren op de linkeroever van de Dender. Aalst 
bevindt zich op de overgang van het zandleemdistrict naar het lemig heuveldistrict. 

 

Figuur 11: Bodemkaart met aanduiding van Aalst (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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Het projectgebied is gelegen buiten de archeologische zone van Aalst, zoals vastgesteld door het 
Agentschap Onroerend Erfgoed. Het projectgebied grenst aan de Denderstraat in het zuidoosten en aan 
het Van Geemstraatje in het noordoosten. In het zuiden en westen wordt het projectgebied begrensd door 
gebouwen die georiënteerd zijn op de Dendermondse Steenweg. Het projectgebied valt volgens het 
gewestplan (zie figuur 12) volledig binnen ‘Woongebied’. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: Gewestplan met aanduiding van het projectgebied (bron: Geopunt.be) 
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2.2.3.2 AARDKUNDIGE EN HYDROGRAFISCHE SITUERING 

ALGEMENE GEOLOGISCHE EN GEOMORFOLOGISCHE SCHETS VAN DE REGIO3 

Het projectgebied is gesitueerd in het zogenaamde Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. Het district 
bestaat uit een weinig tot matig geaccidenteerd tertiair glooiend landschap waarop voornamelijk 
zandlemige eolische gronden werden afgezet. Het district bevindt zich in Midden-Vlaanderen. 

Het district vormt in feite een overgangszone tussen het ‘Pleistoceen riviervalleiendistrict’ (Vlaamse vallei) 
in het noorden en het ‘Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict’ in het zuiden. In principe zijn dergelijke gebieden 
soort- en gradiëntrijk, waarbij naast de typische ecosystemen van zandige en lemige gebieden ook allerlei 
soorten voorkomen die aan gradiënten gebonden zijn. Het is een bijna open kouterlandschap met nat bos 
en weiden in de depressies. In principe zou het ecodistrict nog verder in 3 subgebieden onderverdeeld 
kunnen worden: een vlak nat zandleemgebied vooral in het noordelijke deel van het district, een droog 
zandleemgebied voornamelijk in het centrale gedeelte en een golvend zandleemgebied met sterke invloed 
van de Tertiaire ondergrond vooral in het zuidelijk deel. Deze subgebieden duiden nog maar eens op het 
feit dat het district eerder als een overgangsgebied te beschouwen is. 

Tertiair 

Tijdens het tertiair werden mariene zand- en kleilagen afgezet, achtereenvolgens de Formatie van Kortrijk, 
Formatie van Tielt, Formatie van Gent, Formatie van Lede en Formatie van Maldegem. Na daling van de 
zeespiegel werden deze sedimenten in het Pleistoceen (Quartair) door erosie aangetast, en dan 
voornamelijk de zandige formaties. De kleiige lagen boden meer weerstand aan de erosie en vormden de 
heuveltoppen van het tertiair reliëf. Het resultaat is een vrij sterk golvend en versneden tertiair oppervlak 
met een lichte daling naar het noorden toe. 

Het tertiaire substraat bestaat in het oostelijke deel overwegend uit klei (leden uit de Formatie van 
Maldegem), terwijl het westelijke deel meer zandig is, met plaatselijk (kleiige) heuveltoppen. Dit 
weerspiegelt zich sterk in het huidige landschap (reliëf, waterhuishouding). Tijdens het Weichselglaciaal 
werd het tertiaire landschap grotendeels afgedekt met een quartaire voornamelijk niveo-eolische 
dekmantel. Dit pakket bezit een dikte van 0 tot 10m. De variatie in dikte wordt verklaard door topografie en 
de overheersende westenwind-richting tijdens de afzettingen. Het eolisch materiaal is het dikst in de 
depressies en op zwakke, naar het oosten gerichte hellingen (5 tot 10m). Op de ruggen bedraagt het nog 1 
à 2m, terwijl het op de heuveltoppen dikwijls ontbreekt.  

Quartair 

De quartaire afzettingen werden in verschillende perioden tijdens het Weichselglaciaal afgezet. Het 
materiaal, dat tijdens de eerste twee fasen sedimenteerde, werd in de nabijheid van de Tertiaire 
verhevenheden vaak weggeërodeerd. In het begin van de derde fase werd ten gevolge van afspoeling en 
afglijding vaak tertiair, vooral zandig materiaal, verplaatst en vermengd met de niveo-eolische sedimenten. 
Dit verspoelde materiaal komt voor in de ondergrond van de meeste zandleemprofielen en is van groot 
belang voor de bodemgesteldheid, inclusief de waterhuishouding van de gronden. Op het einde van het 
Tardiglaciaal werden langs de Dender (Wieze-Denderbelle) duinruggen afgezet door verwaaiing van lokale 
voornamelijk licht zandleem sedimenten. Tijdens het Holoceen werd alluvium in de valleien afgezet en in 
recente tijden traden nieuwe verstuivingen en afzettingen op ten gevolge van ontbossingen. 

Geomorfologie 

Hoewel de quartaire afzettingen een verzachting van het tertiaire landschap teweegbrachten, is het reliëf 
in hoofdzaak als een erosiereliëf te beschouwen. Het reliëf wordt in dit zandlemig gebied nog beïnvloed 
door het onderliggende tertiaire substraat. Vooral in het zuidelijke deel (aansluitend op het ‘Zuid-Vlaams 

 

3 We baseren ons voor deze beschrijving op de definitie en karakterisering van de ecodistricten in Vlaanderen. In het 
concept ‘ecodistrict’ worden diverse geologische, geomorfologische, bodemkundige, hydrografische en historisch-
geografische aspecten, die ook een determinerende invloed hebben gehad op het menselijk handelen in het verleden, 
in relatie tot elkaar besproken: Sevenant et al. 2002. 
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lemig heuveldistrict’) is deze invloed nog vrij duidelijk aanwezig. Het tertiair geaccidenteerd landschap in 
het noordelijk gedeelte is vrijwel geheel genivelleerd door de quartaire niveo-eolische dekmantel die 
tijdens het Weichselglaciaal werd afgezet. 

Bodem 

De Pleistocene sedimenten zijn de voornaamste bodemvormende bestanddelen in het district. Het zandige 
lössleem, dat in dit gebied afgezet werd tijdens de laatste ijstijd, wordt op een lager reliëfs niveau 
aangetroffen dan de zuivere lössafzettingen (afgezet in de zuidelijk gelegen districten). Het bezit soms een 
sterk variërende textuur indien het tijdens zijn afzetting vermengd werd met verspoeld tertiair zand. Niet tot 
zwak gleyige bodems met een textuur B-horizont (grijsbruine podsolachtige bodems) bevinden zich eerder 
in het zuiden van het district. Deze bodems werden gevormd onder een gemengd loofbos en zijn typisch 
voor zandleem- en leemgebieden. Doorgaans vertonen deze gronden een normale waterhuishouding. 
Elders overwegen gronden met een sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B-horizont. Het betreft 
gedegradeerde grijsbruine podsolachtige bodems, die onder andere ontstaan zijn door het in cultuur 
brengen van gronden (en dus het rooien van de natuurlijke bosvegetatie). De zandleemgronden zijn niet 
tot matig gleyige gronden. Op de tertiaire opduikingen komen niet tot sterk gleyige gronden voor met een 
niet bepaalde profielontwikkeling. De beekvalleien worden gevormd door hydromorfe alluviale gronden. 

De textuur van de meeste zandleemgronden wordt lichter (zandiger) naarmate ze dieper liggen of gaan 
over tot verspoeld, kleiig, tertiair materiaal. In het zandleemgebied, waar het quartaire dek vaak op matige 
diepte op een zandig-lemig complex rust, hebben vele gronden een gebrekkige waterhuishouding, te 
wijten aan de langzame oppervlakkige drainering en aan een tijdelijk opgehouden watertafel. Deze 
watertafel wordt plaatselijk gevormd op een weinig doorlatende (tertiaire) laag (indien deze op minder dan 
2-3 m diepte voorkomt). Op andere heuvels (bijvoorbeeld de heuvel ter hoogte van Lede), waar een sterk 
doorlatende tertiaire ondergrond voorkomt (tertiair zand), liggen goed ontwaterde gronden. 

HET PROJECTGEBIED 

De Quartairgeologische profieltypekaart (figuur 13) karakteriseert het projectgebied als holocene en/of 
tardiglaciale afzettingen bovenop de pleistocene sequentie afwezig zijn (type 3b, groen gelijnd).4 

 

4 www.dov.vlaanderen.be 

Figuur 13: Quartairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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Op de Tertiairgeologische profieltypekaart is te zien dat het projectgebied gelegen is op Op de 
Tertiairgeologische profieltypekaart (zie figuur 14) is te zien dat het projectgebied volledig gelegen is op de 
Formatie van Kortrijk, en meer bepaald op het Lid van Aalbeke, gekenmerkt door donkergrijze tot blauwe 
klei met glimmers. 

 

Meer specifiek vermelden we een boringen (Databank Ondergrond Vlaanderen). Ter hoogte van het 
projectgebied werd in 1987 een boring uitgevoerd door het toenmalige Rijksinstituut voor Grondmechanica 
(DOV Boorrapport GEO-87/209-b1).  Tussen 0 en 3 m onder het maaiveld werd een geroerede bodem (bruin 
zandleem en puin) aangetroffen. Tussen 3 m en 8 m onder het maaiveld werd de quartaire bodem 
aangeboord (bruin tot grijs glauconiethoudend zand). Het grondwater begon vanaf 2,46 m onder het 
maaiveld (op +6,71 m TAW).5 

Voor het gebied is geen geomorfologische kaart beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Het rapport is online raadpleegbaar via https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1987-
104103/rapport/rapportboringstandaard?outputformaat=PDF&titel=DOV+Boorrapport 

Figuur 14: Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019)  
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2.2.3.3 FYSISICH-GEOGRAFISCHE SITUERING 
De middeleeuwse stad is ontstaan op de plaats waar één van de uitlopers van de heuvels steil afdaalt naar 
de alluviale bedding van de Dender.6 Tijdens de winter kwam de bedding van de Dender tot aan de rand 
van deze uitloper. Aan de zuidzijde begrenst de vallei van de Hoezebeek en de Siesegembeek het hoger 
gelegen deel. Het zuidelijke deel van deze uitloper bestaat uit de Hoezekouter die langzaam afloopt in 
noordoostelijke richting. Waarschijnlijk is de middeleeuwse Aalsterkouter, zoals vermeld in de bronnen, te 
situeren in dit noordoostelijk deel (figuur 15).7  De hoogtes schommelen tussen 0 en 60 m TWA in de ruimere 
omgeving van de Denderbedding.  

Het projectgebied is gelegen ten noorden van het historische centrum en ten noorden van de 
Siesegembeek (heden overwelfd). Het hoogteprofiel van de omgeving van het projectgebied zelf is sterk 
beïnvloed door verschillenede antropogene activiteiten, zoals het ophogen van de spoorwegberm of de 
nivellering voor het aanleggen van de Denderstraat. Algemeen schommelt de hoogte tussen 9 en 11 m TAW.  
Het projectgebied zelf is vrij effen. (figuur 16 t.e.m. 18). 

 

 

6 In het huidige straatbeeld is nog een belangrijk hoogteverschil te merken tussen de Grote Markt en de Dender. 
7 De Groote 2010, p.250. 

Figuur 15: DTM met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019)  
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Figuur 16: DTM (detail) met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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Figuur 18: Hoogteprofiel 1 (noord-zuid) van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 

Figuur 17: Hoogteprofiel 2 (oost-west) van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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Daar het projectgebied volledig bedekt is door verharding, is het vanzelfsprekend dat de 
bodemerosiekaart (figuur 19) geen waarden geeft voor het projectgebied. 

 

 

Figuur 19: Potentiële bodemerosiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 

16/01/2019) 



 

 

SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – AALST DENDERSTRAAT – 2017J341 

 

30 

De bodemkaart (figuur 20) geeft aan dat het projectgebied volledig op bebouwde gronden ligt (OB, zie ). 
De percelen die het dichtst bij het projectgebied liggen (ca. 500 m ten noordwesten) en waarvan de 
bodemtypes wel gekend zijn, behoren tot de matig natte zandleembodems met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont (Ldc) of de matig droge zandleembodem met textuur B horizont (Lca). 

 

De bodemassociatiekaart (figuur 21), geeft enkel te kennen dat het projectgebied in een niet gekarteerde 
zone gelegen is.  

Figuur 20: Bodemkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 

Figuur 21: Bodemassociatiekaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019)  
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2.2.3.4 GRONDGEBRUIK 
De bodemgebruikskaart (figuur 22) toont weinig verwonderlijk een stedelijke bebouwing voor het 
projectgebied. 

 

Ook de bodembedekkingskaart (figuur 23) toont dat de percelen in kwestie bezet worden door gebouwen, 
verharde wegen en gras. 

Figuur 22: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019)  

Figuur 23: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019)  
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Een recente luchtfoto uit 2015 (figuur 24), waarop de huidige bebouwing, graszones en verharde 
ondergrond te zien zijn, bevestigt het beeld weergegeven door de bovenstaande kaarten.  

 

Een gedetailleerde beschrijving van de bestaande toestand van het projectgebied wordt beschreven onder 
2.1.2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 24: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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2.2.4 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN HISTORISCH KADER 

2.2.4.1 HISTORISCH KADER 

2.2.4.1.1 ALGEMENE GESCHIEDENIS VAN AALST8 

De eerste tekstuele vermelding van Aalst gaat terug tot 866. Het kapittel van Kamerijk en de abdij van 
Lobbes hadden er landbouwgronden en de kapel van de Heilige Ursmarus van Lobbes werd vernield door 
de Noormannen. De eerste pre-stedelijke kern, het Zelhof, werd gevormd aan de Dender, ten tijde van Karel 
de Grote. De ligging langs de weg Keulen-Brugge zorgde al snel voor een gestage groei. In de 11de eeuw 
werd een militair bolwerk uit de grond gestampt door de Graaf van Vlaanderen, tussen de Dender en de 
Oude Dender. De handelseconomie verlegde zich daardoor van het Zelhof naar de nieuwe haven. Aldus 
breidde de bewoningskern zich ook uit, tot aan de huidige Grote Markt. Aan het begin van de 12de eeuw 
was deze eerste stadskern reeds omwald. Vijf stadpoorten gaven toegang tot de stad. In 1160 schonken de 
Graven van Aalst een stadskeure en werd de stad de hoofdplaats van de heerlijkheid. 

Gedurende de 13de eeuw werd de stedelijke infrastructuur verder uitgebreid met een vleeshuis en een 
graanhalle (huidige Sint-Martensplaats). Zo had de stratenplan in de 14de eeuw een radiaalconcentrisch 
patroon gevormd rondom de Grote Markt. De groei vervolgde in de 15de eeuw, wanneer een nieuw 
schepenhuis met Belfort werd opgetrokken. Ook de bouw van de Sint-Martinuskerk werd aangevat. Toch 
had de stad ook te kampen met meerdere tegenslagen. Zo hield de pest er lelijk huis in 1315, 1485 en 1668, 
maar werd de infrastructuur ook herhaaldelijk vernield door conflicten, onder andere met de Gentenaars in 
1380, met de Spaanse troepen in 1576 of noch met de Hollanders in 1645. Het hoeft dan ook niet te 
verwonderen dat de stadsomwalling meerdere malen werd gerestaureerd (1497, 1577, 1628, 1646). De 
meest ingrijpende verandering van het stadsweefsel kwam er echter pas in 1667, toen de Franse 
maarschalk Turenne de omwallingen liet vernietigen, en in één adem ook het grootste deel van de 
bebouwing. 

Een belangrijke impuls voor stadsuitbreiding kwam er pas weer in de 18de eeuw, toen de as Brussel-Gent 
werd aangelegd en ook een groot deel van de Dender werd gekanaliseerd. Door het afvoeren van de 
vesten werd het centrum ook toegankelijker en werd uitbreiding kinderspel. De afbraak van meerdere 
kloosters tijdens de Franse Revolutie had ook opnieuw ruimte gecreëerd binnen het drukke stadscentrum, 
waardoor er meerdere pleinen konden ontstaan binnen het concentrisch stratenplan.  

Ondanks de betere verbinding met Gent en Brussel, kwam de echte stadsuitbreiding pas in de 19de eeuw, 
wanneer Aalst ook beter werd verbonden met zijn hinterland. Wanneer in 1856 ook de spoorlijn Brussel-
Aalst-Gent tot stand kwam, kon ook de industrialisatie van start gaan. Met een verdere uitbreiding van het 
spoorwegennet en ook de verdere kanalisatie van de Dender in de tweede helft van de eeuw, ontwikkelden 
zich tal van nijverheden langs deze nieuwe transportwegen. Vooral de textielnijverheid,, lederverwerking 
en brouwerijen kenden een explosieve groei. De industrialisatie betekende dus een indrukwekkende groei 
van de stad, ook wat betreft kleine arbeiderswoningen (aangeduid met de tem “Ingang…”). Meerdere 
nieuwe wijken zagen zo het levenslicht, zoals Mijlbeek en Schaarbeek, respectievelijk op de rechteroever 
van de Dender en ten westen van de stadkern. 

In de 20ste eeuw breidde de stad na de wereldoorlogen vooral uit richting Gent. De sporen van de 19de-
eeuwse industrie worden langzamerhand uit het stadscentrum weggewerkt. 

2.2.4.1.2 GESCHIEDENIS VAN HET PROJECTGEBIED  

De historische kaarten wijzen erop dat het projectgebied als meersengebied/akkerland en later akker- en 
weiland werd gebruikt in een onbebouwde zone ten noorden van de historische stad. Van het huidige 
wegtracé kunnen de eerste sporen pas teruggebracht worden naar het midden van de 19e eeuw, zoals te 
zien op de kaart Vandermaelen. Een eeuw later behoort het projectgebied tot het verstedelijkte Aalst. De 
ontwikkeling van het gebied heeft rechtstreeks te maken met de industrialisatie, de aanleg van de 
spoorweglijn en de gekanaliseerde Dender. 

 

8  Onderstaand overzicht volgt in grote lijnen Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Aalst [online], 
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/120309 (geraadpleegd op 3 november 2017). 



 

 

SOLVA  | BUREAUONDERZOEK – AALST DENDERSTRAAT – 2017J341 

 

34 

Op het projectgebied zelf stond tot de jaren ‘90 de Rijkswachtkaze als bouwkundig relict geregistreerd. Uit 
de plannen van 1984 blijkt de hoge bebouwingsgraad op deze terreinen. Deze gebouwen werd gesloopt 
in de late jaren 1990.9 Het betrof waarschijnlijk een voormalige brouwerij. Het nieuwe deel van de kazerne, 
in gebruik genomen in 1990, werd ook verlaten in 2001, maar wordt door het OCMW ondertussen gebruikt 
als ontmoetingsplaats voor de jeugd (“De Gendarmerie”). 

2.2.4.2 INVENTARIS ONROEREND ERFGOED 
De voormalige Rijkswachtkazerne stond geïnventariseerd als bouwkundig relict, maar werd toch gesloopt 
in de late jaren 1990 (figuur 25). 10  Het betrof een waarschijnlijk een voormalige brouwerij. Lands de 
straatzijde van de Denderstraat stond een neoclassicistische herenwoning van het enkelhuistype met twee 
bouwlagen van acht traveeën onder zadeldak, uit de 19de eeuw. De waarde van dit pand school in de 
sobere bepleisterde en beschilderde lijstgevel op arduinen plint, zijrisalieten en een begane grond belijnd 
door middel van imitatiebanden. Verder waren er rondboogvormige beluikte benedenvensters in vlakke 
omlijstingen en lekdrempels onder gekorniste puilijst, evenals steekboogvormige bovenvensters in 
geprofileerde omlijsting met oren en doorlopende lekdrempels.  De rondboogpoort had een natuurstenen 
omlijsting en diamantkop als sleutel. Het nieuwe deel van de kazerne, in gebruik genomen in 1990, werd 
ook verlaten in 2001, maar wordt door het OCMW ondertussen gebruikt als ontmoetingsplaats voor de 
jeugd (“De Gendarmerie”). 

 

De Denderstraat is als geheel opgenomen in de inventarisatie van het bouwkundig erfgoed van Aalst.11 De 
straat heeft een zekere waarde door de homogene bebouwing van rijhuizen (enkelhuistype van twee of 
twee en een halve bouwlagen met drie of meerdere traveeën onder zadeldaken) uit de tweede helft van 

 

9  Agentschap Onroerend Erfgoed 2016, Herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22 (geraadpleegd op 3 
november 2017). 
10 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016, Herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22 (geraadpleegd op 3 
november 2017). 
11  Agentschap Onroerend Erfgoed 2017, Denderstraat (Aalst) [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/100005 
(geraadpleegd op 3 november 2017). 

Figuur 25: Foto van de oude rijkswachtkazerne in de Denderstraat (nr. 22) richting zuidwesten 

(© Vlaamse Gemeenschap, 1978) 
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de 19de eeuw. Deze zijn interessant door de bepleisterde lijstgevels op arduinen plinten met rechthoekige 
of segmentboogvormige vensters. 

Het burgerhuis nr. 20 (figuur 26), aanpalend aan de zuidzijde van het projectgebied, staat vermeld als 
“enkelhuis van drie bouwlagen met drie traveeën onder mansardedak (leien), uit het vierde kwart van de 
19de eeuw. Druk versierde bepleisterde gevel op hoge arduinen sokkel met imitatiebanden en 
steekboogvormige keldervensters; provinciale toepassing van ornamenten met Louis-Philippe inslag. 
Imitatieblokwerk op begane grond, afgelijnd door zware puilijst. Steek-boogvormige muuropeningen 
ingeschreven in rechthoekige omlijsting met oren en drup; gemarkeerde trapezoïdale sluit- en boogstenen, 
op licht verhoogde begane grond; neorocaille sleutel en rozetjes in de zwikken van de bel-etage. Centraal 
deurvenster onder uitgewerkt gebroken driehoekig fronton, balkon met gesmeed ijzeren hek. Lekdrempels 
verbonden door kordons. Gelijksoortige vensters, onder meer een blind, op hoogste verd. 
Geornamenteerde penanten. Casementen op de borstwering. Zware getande kroonlijst op klossen. 
Uitgewerkte modillons. Œil-de-boeuf als centrale dakkapel.”12  

 

 

12 Agentschap Onroerend Erfgoed 2016, Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21 (geraadpleegd op 3 
november 2017). 

Figuur 26: Foto van het herenhuis (nr. 20) in de Denderstraat, 

richting noorden (© Vlaamse Gemeenschap, 1978) 
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Ook het burgerhuis nr. 24, gelegen naast de oude rijkswachtkazerne, was beschermd, maar werd gesloopt 
voor de bouw van de nieuwe vleugel van de rijkswachtkazerne eind de jaren 1980.13 

2.2.4.3 HISTORISCH-CARTOGRAFISCHE DOCUMENTEN 

2.2.4.3.1 VILLARETKAART (1745 – 1748) 

De georeferentie van de Villaretkaart (figuur 27) is problematisch en dus is de exacte locatie van het 
projectgebied op de kaart ook moeilijk met precisie te bepalen. Het projectgebied lijkt zich op de grens te 
bevinden van een meersengebied (fel groen) en akker- en/of weiland (mosgroen). 

 
Figuur 27: Villaretkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 

  

 

13 Agentschap Onroerend Erfgoed 2015, Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/23 (geraadpleegd op 3 
november 2017). 
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2.2.4.3.2 JOZEF JOHAN FRANS FERRARIS – KABINETSKAART DER OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN EN HET 

PRINSBISDOM LUIK (1771-1778) 

Deze kaart (figuur 28) is meer stilistisch van karakter. Veel details die op de voorgaande kaarten 
geïllustreerd waren, ontbreken bij Ferraris. Het projectgebied ligt in een onbebouwde zone ten noorden 
van de stadsomwalling, ter hoogte van meerdere gecultiveerde velden. Er lijkt ook een dreef het 
projectgebied te doorkruisen van oost naar west. De georeferentie van de Ferrariskaart is echter vaak 
problematisch wat de exacte interpretatie vaak bemoeilijkt. Mogelijks is deze dreef het latere trace van de 
Denderstraat. 

 
Figuur 28: Ferrariskaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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2.2.4.3.3 ATLAS DER BUURTWEGEN (CA. 1841) 

De Atlas der Buurtwegen (1845, figuur 29) toont nog steeds hoe het projectgebied in onbebouwd wei- of 
akkerland gelegen was. De dreef die reeds was afgebeeld op de Ferrariskaart is nog steeds zichtbaar. 

 

  

Figuur 29: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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2.2.4.3.4 PHILIPPE VANDERMAELEN – CARTES TOPOGRAPHIQUES DE LA BELGIQUE (1846-1854) 

De topografische kaart van Vandermaelen (figuur 30) vertoont een vergelijkbare situatie als de Atlas der 
Buurtwegen (figuur 21), maar ondertussen is de spoorweg ten noorden van het projectgebied aangelegd. 
Desalniettemin is er nog steeds zo goed als geen bebouwing zichtbaar op het projectgebied zelf, 
uitgezonderd van een kleine structuur ten noorden van het projectgebied. 

 

  

Figuur 30: Kaart Vandermaelen met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt 16/01/2019)  
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2.2.4.3.5 PHILIPPE CHRÉTIEN POPP - ATLAS CADASTRAL PARCELLAIRE DE LA BELGIQUE (1842-1879) 

De kadasterkaart van Popp (figuur 31) vertoont een vergelijkbare situatie als de kaart Vandermaelen (figuur 
21). 

 

  

Figuur 31: Poppkaart met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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2.2.4.3.6 RECENTE LUCHTFOTO’S 

Op orthofoto’s uit 1971 en 1990 is oude rijkswachtkazerne zichtbaar (figuur 32 en 33). Het gebouw in de 
Denderstraat, nr. 22, was oorspronkelijk misschien een brouwerij (zie boven) en werd gebouwd in de late 
19de eeuw. Het volledige projectgebied is ingenomen door gebouwen en wegverharding. 

 

 
Figuur 33: Luchtfoto uit 1990 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 

  

Figuur 32: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 16/01/2019) 
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2.2.5 HET ONDERZOCHTE GEBIED EN ZIJN OMGEVING IN ZIJN ARCHEOLOGISCH KADER 

Net ten noorden van het projectgebied, aan de overzijde van de spoorweg, werd reeds een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd door Solva Dienst archeologie op de Tragelweg (vergunningsnummer 2015/541). 
Er werden restanten van de begraafplaats “Jennemiekeskerkhof” gevonden, dat in gebruik was tussen 1784 
en 1867.14 Ten noorden van de begraafplaats werd nog een gracht uit de metaaltijden aangetroffen (ca. 1,3 
m onder het maaiveld).15 

Voor het projectgebied zijn geen archeologische sites gekend. De gekende archeologische sites zijn allen 
toe te schrijven aan het historische centrum, dat op enige honderden meters afstand van het projectgebied 
is gelegen (zie figuur 34). 

Op de hoek van de Esplanadestraat en de Peperstraat (CAI ID 155662) werd in 1988 door middel van een 
toevalsvondst bij wegenwerken een vondstenconcentratie aangetroffen daterend uit de 13de – 14de eeuw. 
Het betreft onder meer een kannetje in grijs aardewerk. 

Verder in de Peperstraat, ter hoogte van huisnummer 15, vond in 2001 een archeologisch onderzoek plaats 
(CAI ID 152199). Hierbij werden sporen van laatmiddeleeuwse tot vroegmoderne percelering en een 
tuinlaag aangetroffen, alsook een prestedelijke akkerlaag. Voorts bracht het onderzoek ook een 
ontginningskuil, drie bakstenen beerputten en drie afvalkuilen aan het licht. Onder de aangetroffen 
vondsten bevonden zich opvallend veel patacons (figuratief versierde schijfjes van gebakken witte 
pijpaarde, gebruikt ter versiering van feestbroden). Vermoedelijk zijn deze toe te schrijven aan een 
pottenbakker die in de Peperstraat gevestigd was. 16  De beschikbare historische bronnen vermelden 
overigens al zeker twee pottenbakkers die in de Peperstraat gevestigd zijn. 

Archeologisch onderzoek uitgevoerd in 2011 en 2012 op het aanpalende perceel in de Peperstraat (CAI ID 
157409) bevestigt de vermoedde aanwezigheid van pottenbakkers in deze regio. Hierbij werden onder 

 

14 Klinkenborg et al. 2016, 18-27. 
15 Klinkenborg et al. 2016, 27. 
16 De Groote et al. 2002, 49-50. 

Figuur 34: CAI op GRB met aanduiding van het projectgebied (bron: AGIV; digitaal aangemaakt op 17/01/2019) 
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andere twee ovenzones aangetroffen met bijhorende ateliers, afvalkuilen met enorme hoeveelheden 
pottenbakkersafval en een mogelijke pottenbakkerswoning.17 

Ter hoogte van de Vaartstraat werden in 2010 delen van de stadsgracht aangesneden, mogelijk uit de 13de-
eeuwse fase (CAI ID 151558). Tevens werden restanten van 19de-eeuwse bebouwing aangetroffen. 

In de Kattestraat werd in de jaren ’80 van vorig eeuw een uitgebreid archeologisch onderzoek uitgevoerd 
in de H. Geestkapel. Daaruit bleek dat de percelen langs de Kattestraat een oudere geschiedenis kennen, 
die kunnen gelinkt worden aan een geleidelijke opname in de groeiende stad, vanaf de 12de eeuw. Ook 
hier treffen we een prestedelijke akkerlaag aan, maar tevens een snellere ingebruikname van de gronden, 
gelieerd aan de uitbreidende bewoning langs de Kattestraat (lintbebouwing).18 

Het archeologisch onderzoek in de Albert Liénartstraat van 2006 is te situeren buiten de middeleeuwse 
stadsomwalling. Relevant met betrekking tot het projectgebied is de vaststelling van de laatmiddeleeuwse 
stadsgracht die hier is aangesneden.19 Op basis daarvan kan de stadsgracht wellicht onder de bestaande 
huizenrij, ten noorden van de Esplanadestraat en Vaartstraat gesitueerd worden. De feitelijke stadswal is 
op basis van deze veronderstelling dan te situeren onder de huidige straat. Het projectgebied zou daarmee 
integraal aan de binnenzijde van de stadswal liggen. Deze veronderstelling sluit goed aan bij de 
waarnemingen van het archeologisch onderzoek op het Vredeplein en Keizersplein. We vermelden 
volledigheidshalve ook de fragmentarische aanwezigheid van oudere Romeinse sporen op deze plaats.20  

2.2.6 EEN DATERING EN INTERPRETATIE VAN HET ONDERZOCHTE GEBIED 

2.2.6.1 HET LANDSCHAPPELIJK KADER 
Het projectgebied bevindt zich in de Dendervallei, op de linkeroever van de Dender. Het situeert zich ten 
noorden van de stadskern van Aalst. De bodemkaart toont aan dat er voornamelijk natte tot matig droge 
zandleembodems in de omgeving gekarteerd zijn, maar voor het werkgebied zelf is geen informatie 
beschikbaar aangezien het in een bebouwde zone ligt. Het projectgebied zelf is vrij effen, met hoogtes 
schommelend tussen 9 en 11m TAW. Het hoogteprofiel is sterk beïnvloed door verschillende antropogene 
activiteiten, zoals het ophogen van de spoorwegberm of de nivellering voor het aanleggen van de 
Denderstraat. Het betreft dus een sterk antropogeen beïnvloedde omgeving. 

2.2.6.2 DE MENSELIJKE AANWEZIGHEID 

Voor het projectgebied zelf zijn geen acheologische gegevens beschikbaar. Ten zuiden worden 
voornamelijk middeleeuwse sites vermeld door de CAI, en in mindere mate Nieuwe Tijd en Metaaltijden. 
De historische kaarten wijzen erop dat het projectgebied sinds de post-middeleeuwse als 
meersengebied/akkerland en later akker- en weiland werd gebruikt in een onbebouwde zone ten noorden 
van de historische stad Aalst. Van het huidige wegtracé kunnen de eerste sporen pas teruggebracht 
worden naar het midden van de 19e eeuw, zoals te zien op de kaart Vandermaelen. De terreinen worden 
ten gevolge van de industrialisatie langsheen de spoorlijn en gekanaliseerde Dender gaandeweg 
ontwikkeld. Een eeuw later behoort het projectgebied tot het verstedelijkte Aalst. 

2.2.7 DE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

2.2.7.1 EEN GEMOTIVEERDE TEKSTUELE VERWACHTING TEN AANZIEN VAN DE AANWEZIGHEID EN AARD VAN HET 
ARCHEOLOGISCH ERFGOED OP HET ONDERZOCHTE TERREIN 

➢ Aanwijzingen voor het archeologisch potentieel, landschapshistoriek en gebruiksevolutie 
Het projectgebied ligt buiten de historische kern van Aalst langs de Dender. Er is geen directe link tussen 
het projectgebied en de historische stad. Vóór het einde van de 18de eeuw is er weinig informatie 
voorhanden die meer inzicht geeft in het gebruik van het terrein. Ook de omliggende wegtracés kennen 
hun oorsprong in deze periode. Het projectgebied is tot dan gebruikt geweest als meersengebied en akker-

 

17 Van Hove et al. 2013, 21-28. 
18 Pieters et al. 1994, 299-329. 
19 De Groote & Moens 2007, 44-45. 
20 De Groote & Moens 2007, 44. 
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en weiland, en is pas later deel beginnen uitmaken van de verstedelijkte kern van Aalst. Hierbij stond de 
voormalige Rijkswachtkazerne geïnventariseerd als bouwkundig relict, maar werd gesloopt in de late jaren 
1990.21  

Samenvattend kan gesteld worden dat de Centrale Archeologische Inventaris en het historisch 
kaartmateriaal aantonen dat de kans op archeologische aanwezigheid zeer gering is. Bovendien is het 
terrein verschillende malen ingericht en heringericht. Alles in beschouwing genomen is het archeologisch 
potentieel binnen het projectgebied zeer gering tot onbestaande. 

➢ Wat is de impact van de geplande werken? 
Bij de heraanleg van de Gendarmerie zullen de gebouwen achteraan het terrein zullen onderheven worden 
aan werken. De loods zal gerenoveerd worden tot evenementenzaal en sociale kruidenier. De muren van 
de loods zullen behouden worden, waarin een nieuwe funderingsplaat ingekapt zal worden met een 
geschatte dikte van 30cm met lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen (ca. 460m²). De aanzet van 
de nieuwe funderingsplaat komt ongeveer op de zelfde hoogte als de huidige, en blijft dus grotendeels 
binnen het gabarit van de reeds bestaande verstoringen. 

Het bijgebouw, rechts van deze loods en grenzend aan het Van Geemstraatje, wordt gesloopt, waarna een 
nieuwbouw zal geplaatst worden voor een kinderdagverblijf. Hier wordt een funderingsplaat van 30cm dik 
(ca. 130m²) voorzien, waarbij de aanzet 30cm onder de oorspronkelijke plaat komt te liggen.  

De wagenherstelplaats, links van de loods, wordt uitgebreid tot bijna tweemaal de huidige oppervlakte (ca. 
390m²). Hier zal een buurtrestaurant geopend worden. In het bestaande deel van de werkplaats zal een 
nieuwe funderingsplaat ingekapt worden in de te behouden muren, met een geschatte dikte van 25cm met 
lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen. In het nieuwe deel zal de funderingsplaat eveneens 25cm 
dik zijn met lokale verdikkingen ter plaatse van de kolommen. Ook hier zal de aanzet van de nieuwe 
funderingsplaat ca. 30cm dieper komen dan de huidige plaat.  

De zone tussen de gebouwen zal worden ingericht met verschillende kleine cirkelvormige groenzones, 
waarin ook nieuwe bomen zullen komen, en kleinere vierkantige platformen (ca. 5x5m). 

Samenvattend zullen dus de twee nieuwe funderingsplaten van het kinderdagverblijf en de huidige 
wagenherstelplaats de bodemingrepen vereisen, met een verdieping van 30cm ten opzichte van de huidige 
fundering. Verdere verstoringen, waaronder de elementen ter inrichtingen van de omgeving, moeten 
gezien worden als kleinere lokale verstoringen in een reeds ingericht gebied. 

➢ Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site op 
lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 

Binnen het volledige projectgebied wordt geen relevante archeologische kenniswinst verwacht. 

➢ Is er verder vooronderzoek noodzakelijk en welke vorm dient dit aan te nemen? 
Hieruit volgend kan besloten worden dat, indien er al archeologisch erfgoed aanwezig was op het 
projectgebied, dit bij de voorgaande inrichting van het terrein vernietigd is. Verder onderzoek is dus, 
kosten-baten beschouwd, niet aangewezen. 

2.2.7.2 AFBAKENING VAN ZONES WAAR GEEN ARCHEOLOGISCH ERFGOED AANWEZIG IS OF VERWACHT WORDT 
Binnen het volledige projectgebied wordt geen archeologisch erfgoed verwacht. 

2.2.7.3 AFBAKENING VAN ZONES WAAR ARCHEOLOGISCH ERFGOED VASTGESTELD IS OF VERWACHT WORDT 
Niet van toepassing. 

  

 

21  Agentschap Onroerend Erfgoed 2016, Herenhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22 (geraadpleegd op 3 
november 2017). 
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