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chronologie
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☐Midden 250.000 - 38.000 BP
☐Jong 38.000 - 14.000 BP
☐Finaal 14.000 - 12.000 BP

☐Mesolithicum ☐Vroeg ca. 9500 - 7700 BC
☐Midden 7700 - 7000/6500 BC
☐Laat ca. 7000 - ca. 5000 BC
☐Finaal ca. 5000 - ca. 4000 BC

☐Neolithicum ☐Vroeg 5300 - 4800 BC
☐Midden 4500 - 3500 BC
☐Laat 3500 - 3000 BC
☐Finaal 3000 - 2000 BC

☐Bronstijd ☐Vroege 2100/2000 - 1800/1750 BC
☐Midden A 1800/1750 - 1500 BC
☐Midden B 1500 - 1050 BC
☐Late 1050 - 800 BC

☐IJzertijd ☐Vroege 800 - 475/450 BC
☐Late 475/450 - 57 BC

☐Romeinse Tijd ☐Vroeg 56 BC - 100 AD
☐Midden 100 - 300 AD
☐Laat 300 - 400 AD

☐Middeleeuwen ☐Vroege / Frankisch 400 - 500 AD
☐Vroege / Merovingisch 500 - 750 AD
☐Vroege / Karolingisch 750 - 900 AD
☐Volle 900 - 1200 AD
☒Late 1200 - 1500 AD

☐Postmiddeleeuwen ☒Nieuwe Tijden 1500 - 1800 AD
☒Nieuwste Tijden 1800 - heden
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Afbeelding 1: Archeologen aan het werk op het Werfplein.
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Afbeelding 2: Zicht op de werken ter hoogte van de opgraving.
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2. inleiding

2.1. Aanleiding van het onderzoek

In het kader van het Masterplan Stationsomgeving Aalst zijn op diverse plaatsen van de Stationswijk 
herinrichtings- en verfraaiingswerken uitgevoerd. Op het Werfplein voorziet Stad Aalst onder meer in 
de heraanleg van de pleinbedekking en rioleringswerken. In de plannen is bovendien plaatselijk een 
verlaging van de oever van de Dender voorzien om een rustplaats aan het water te creëren (Afb. 2). 
Deze werkzaamheden snijden een archeologisch relevante zone aan. Daarom legde het voormalige 
Agentschap Ruimte en Erfgoed, nu Agentschap Onroerend Erfgoed,  een archeologisch onderzoek op 
als voorwaarde bij de bouwvergunning.

2.2. Doelstelling van het onderzoek

De resultaten van een klein evaluerend onderzoek door het VIOE in 20071 op het grasperk aan de kapel 
en van SOLVA in 20102 ter hoogte van de geplande verstoring toonden aan dat het bodemarchief op de 
Werf in deze zone zeer goed bewaard was. De geplande werkzaamheden zullen de hier aanwezig zijnde 
archeologische sporen tot op een bepaalde diepte vergraven. Bijgevolg heeft deze opgraving in eerste 
instantie tot doel het archeologisch bodemarchief te registreren en te recupereren. 
De opgraving van deze zone biedt bovendien de kans om de evolutie en inrichting van een woon-
wijk integraal te volgen van in de late middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Ook over de 
verschillende ambachtelijke activiteiten die hier plaatsvonden en over de mensen die hier leefden, is 
informatie in de bodem aanwezig. Belangrijk hierbij is dat in dit deel van de stad nog nooit een archeo-
logisch onderzoek op een dergelijke grote schaal gebeurde, waardoor de vondsten ook in een ruimer 
kader te plaatsen zullen zijn.

2.3. Opbouw van het verslag

Hoofdstuk 3 plaatst de opgraving respectievelijk in een geografisch/bodemkundige en een landschap-
pelijke context. In hoofdstuk 4 komt eerst een exhaustief historisch overzicht van de zone aan bod, 
waarna kort de bespreking volgt van de vorige archeologische onderzoeken. Hiervan uitgaande, zijn in 
hoofdstuk 5 enkele aandachtspunten (vraagstellingen) te vinden met betrekking tot het actuele onder-
zoek. Hoofdstuk 6 beschrijft de methodologie en motiveert de selectie van materiaal en staalnames. 
In hoofdstuk 7 komt de bespreking van de resultaten van het archeologisch onderzoek aan bod. De be-
spreking maakt gebruik van de contextnummers, tenzij anders vermeld. In het daarop volgende deel, 
hoofdstuk 8, volgt een assessment en basisanalyse van de vondsten en stalen. Hoofdstuk 9 bevat de 
synthese. Hierna volgen een bibliografie en een reeks bijlagen.

1  De Groote & Moens 2008, pp. 44-45; De Groote & Moens 2007.
2  De Maeyer, Klinkenborg en Cherretté 2011.
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Figuur 1: Het Werfplein op de kaart van Sanderus (gedrukt in 1649) (Bron: 
www.geheugenvannederland.nl).
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3. beSchrijving van de vindplaatS

3.1. Vindplaatsgegevens

1. Administratieve gegevens
opdrachtgever: Stad Aalst

Grote Markt 3
9300 Aalst

uitvoerder: SOLVA
Intergemeentelijk samenwerkingsverband
voor ruimtelijke ordening en socio-economische expan-
sie
Joseph Cardijnstraat 60
9420 Erpe-Mere

vergunninghouder: Wouter De Maeyer
beheer en plaats opgravingsarchief: SOLVA, dienst Archeologie

Industrielaan 18
9320 Erembodegem

beheer en plaats vondsten en stalen: SOLVA, dienst Archeologie
Industrielaan 18
9320 Erembodegem (voorlopig)

projectcode: 10-AAL-WP + 2011/017
vindplaatsnaam: Aalst Werf
Locatie: Aalst Werf
lambertcoördinaat 1: X 127103,92; Y 181182,92
lambertcoördinaat 2: X 127144,13; Y 181154,43
lambertcoördinaat 3: X 127114,14; Y 181188,44
lambertcoördinaat 4: X 127133,18; Y 181145,36
kadaster: Aalst 1, Afd. A, openbaar domein
Termijn: 2 februari 2011 – 5 april 2011 en 24 juni 2011 – 26 au-

gustus 2011

2. Onderzoeksopdrachtt
Verwijzing naar de bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een ar-

cheologische opgraving: Aalst, Werfplein
Omschrijving archeologische verwachtingen: Zie 4.2
wetenschappelijke vraagstelling: Zie 5.1
Oorzaak voor de ingreep in de bodem: Aanleg plein
eventuele randvoorwaarden: Zie 5.2

3. raadpleging van specialisten
omschrijving van de inbreng als hun advies werd in-
gewonnen bij substantiële staalname:

Koen Deforce, staalname pollen uit de restgeul

Omschrijving van de inbreng als zij betrokken wor-
den bij de conservatie:

ADW (metaal), Archeoplan (leer)

omschrijving van de algemene wetenschappelijke 
advisering door externe personen:

Jari Mikkelsen: bodemkundig advies
Koen De Groote: aardewerk
Jan Moens: leder



16Figuur 2: Projectie van de opgegraven muren op de bouwplannen.
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© Solva

3.2. Topografische, landschappelijke, bodemkundige situering

Aalst is gelegen in het oosten van de provincie Oost-Vlaanderen en 
bevindt zich in de Dendervallei (Fig. 3). De historische binnenstad is 
grotendeels te situeren op de linkeroever van de Dender. Dit gebied 
behoort tot de ecoregio van de Midden-Vlaamse overgangsgebie-
den, meer bepaald het Midden-Vlaams glooiend zandleemdistrict. 
De overgang van dit zandleemdistrict naar het Zuid-Vlaamse lemig 
heuveldistrict situeert zich ter hoogte van Aalst.3

De middeleeuwse stad is ontstaan op de plaats waar één van de 
uitlopers van deze heuvels steil afdaalt naar de alluviale bedding 
van de Dender. Tijdens de winter kwam de bedding van de Dender 
tot aan de rand van deze uitloper. Aan de zuidzijde begrenst de val-

lei 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 mid-
deleeuwse ‘Aalsterkouter’ te situeren in dit noordoostelijk deel.4

De site bevindt zich langs de huidige Denderoever in de winterbedding van de rivier (Fig. 4 en 5). De 
natuurlijke bodem is van alluviale oorsprong en bestaat uit laagjes en brokken lemig zand, zand en 
zandleem.

3  Sevenant et. al. 2002, p. 40.
4  De Groote 2010, p.250.

Figuur 3: Situering van Aalst in de provincie 
Oost-Vlaanderen.

Figuur 4: Digitaal hoogtemodel van de regio met situering van de opgraving (Bron: Gis Vlaanderen).

Figuur 5: Topografische kaart met aanduiding van de opgegraven zone (Bron: Gis Vlaanderen).
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Figuur 6: Kaart van Aalst met weergave van alle opgravingen 
(t.e.m. maart 2014) en aanduiding van de stadsontwikkeling.
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4. hiStoriSche en archeologiSche Situering

4.1. Historische situering

4.1.1. Historische omkadering: de geschiedenis van Aalst op basis van historische, cartografische, 
toponymische en archeologische bronnen

Sinds het begin van de jaren ‘80 wordt in de historische binnenstad van Aalst op systematische wijze 
archeologisch onderzoek uitgevoerd (Fig. 6).

De archeologische activiteiten te Aalst hebben steeds veel aandacht opgebracht voor de middeleeuw-
se stadsontwikkeling. Het onderzoek naar het ontstaan en de (pre)stedelijke ontwikkeling van Aalst 
wordt omkaderd door een hypothetisch model dat destijds door Dirk Callebaut werd opgesteld, op 
basis van een confrontatie van historische, cartografische en toponymische bronnen.5 Volgens dit mo-
del ontwikkelde zich rond een Karolingische curtis (Villa Alost) een prestedelijke kern die in de volle 
middeleeuwen omwald werd. Deze in oorsprong D-vormige omwalling die aansloot op de Dender, zou 
volgens het model van Callebaut op een bepaald ogenblik naar het zuiden toe uitgebreid worden. Deze 
uitbreiding, parallel aan de Dender, heeft de Pontstraat als centrale as. Vermoedelijk ten laatste in het 
eerste kwart van de 13de eeuw zou de stad nogmaals uitbreiden. Het zou tenslotte nog tot de 19de 
eeuw duren vooraleer Aalst buiten deze laatmiddeleeuwse omwalling zou uitgroeien. 

Callebaut gaf rond dezelfde periode het startsein voor archeologisch onderzoek in Aalst, wat meteen 
de mogelijkheid bood het hypothetische model te toetsen aan de archeologische gegevens.6 In de 
jaren die hierop volgden, is dit thema een belangrijk aandachtspunt gebleven bij diverse onderzoeken 
die in de Aalsterse binnenstad werden gevoerd. 

Een geactualiseerde visie op de stadsontwikkeling, van de hand van Koen De Groote,  en met een aan-
tal belangrijke aanpassingen ten opzichte van het model van Callebaut, is te vinden in het Festschrift 
“Exchanging Medieval Material Culture” ter ere van Frans Verhaeghe.7 In dit artikel komt duidelijk naar 
voor dat de lokalisering van de Villa Alost, op basis van de latere vermelding van de term Zelhof bij de 
stichting van het Onze-Lieve-Vrouw-Hospitaal in de 13de eeuw, moet genuanceerd worden. Zo bleek 
uit opgravingen op deze plaats dat de helft van de oppervlakte van dit hospitaal zich bevindt in de win-
terbedding van de Dender. Op basis van de archeologische gegevens is de ophoging ervan te plaatsen 
in de loop van de 12de eeuw. Ook het ontbreken van Karolingische vondsten bemoeilijkt een lokalise-
ring van de Villa Alost op deze plaats. Integendeel, een beetje verder, ter hoogte van de Oude Vismarkt 
zijn enkele sporen uit de Karolingische en zelfs de Merovingische periode aangetroffen.8 Ook bij opgra-
vingen op de speelplaats van het Sint-Jozefscollege kwamen in 2009 Merovingische houtbouwporen 
aan het licht. Voor de identificatie van de Villa Alost komt volgens het nieuwe model dus een veel 
ruimer gebied dan oorspronkelijk gedacht in aanmerking en de oorsprong ervan gaat bovendien veel 
verder terug in de tijd. 9 Het is pas na 1050 dat de stadswording zich op gang trekt onder invloed van 
verschillende factoren (politiek, economisch, ...). In de eerste plaats speelt de locatie van Aalst, gelegen 
aan de kruising van de handelsroute Brugge-Keulen, die rond die periode onstaat, en de Dender, een 
belangrijke rol. Ook de aanwezigheid van een nieuwe heer zal vanaf 1050 een grote invloed hebben. In 
het midden van de 11de eeuw verwerft de Graaf van Vlaanderen het noordelijk landgedeelte tussen 
Schelde en Dender. De grens van het graafschap Vlaanderen verschuift daardoor van de Schelde naar 

5  Callebaut 1983a.
6  Callebaut 1983b en 1983c.
7  De Groote 2010, pp. 249-266.
8  De Groote 2010, p. 253. 
9  De Groote, Moens & Ameels 2010, p.44-45.
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de Dender. Aalst neemt de functie van zetel van het nieuwe burggraafschap, het latere Land van Aalst, 
op en de nieuwe burggraaf start met de bouw van een motte. Een combinatie van de vorige factoren 
zorgt voor de aantrekking van handelaars en ambachtslui die de stad in wording een nieuwe impuls 
geven. Deze fase verloopt zeer snel en in de loop van de tweede helft van de 11de eeuw start de bouw 
van de eerste D-vormige stadsomwalling. De urbanisatie gaat de stadsrechten vooraf, die wellicht pas 
in het tweede kwart van de 12de eeuw verworven worden (waarschijnlijk kort na 1127, als gevolg 
van de partijkeuze die de heren van Aalst maakten in de opvolgingsstrijd van de graven van Vlaande-
ren). Op dit ogenblik begint de echte stadsontwikkeling.10 De hypothese van een uitbreiding van deze 
eerste omwalling naar het zuiden zoals D. Callebaut suggereerde, kon bij opgravingen in 2008 in de 
Louis D’Haeseleerstraat definitief verlaten worden. Nergens op het vermoede tracé waren hiervoor 
aanwijzingen te vinden.11 De herorganisatie van de zone rond de Oude Vismarkt, met onder andere de 
opvulling van een deel van de winterbedding van de Dender, in de tweede helft van de 12de eeuw en 
de bouw van de tweede omwalling vormen het sluitstuk van de stedelijke ontwikkeling. 12 De bouw van 
deze tweede omwalling is dankzij een archeologisch onderzoek van SOLVA op het Vredeplein in 2009 
te plaatsen in het eerste kwart van de 13de eeuw.13

4.1.2. Archiefonderzoek: de casus ‘de Werf’

4.1.2.1. Algemene geschiedenis van de Werf

De benaming van de Werf, gelegen ten noordoosten van de stadskern op de linker Denderoever, komt 
reeds in 1298 voor als ‘de werft’. Het verwijst naar loskades binnen de vestingmuren van de stad.14 Door 
de scheepvaart was er een bloeiende activiteit ter hoogte van de Werf, waar kaaien waren voorzien 
voor het laden en lossen van goederen.15 Op de figuratieve kaart van Sanderus van 1644 is deze haven-
bedrijvigheid, hoewel eerder een aanlegplaats i.p.v. haven, duidelijk te zien (Fig. 1). Een aantal schepen 
ligt er aangemeerd en langs de kade is een huizenblok zichtbaar, doorsneden door een straat. Ook op 
het 16de-eeuwse stadsplan van Van Deventer staat dit woonblok afgebeeld (Fig. 7). De straat gaf uit 

10  De Groote 2010, pp. 254-259.
11  De Groote & Moens 2009, p. 120-122.
12  De Groote 2010, pp. 254-259.
13  Bartholomieux en Cherretté 2010, p. 17.
14  De Maeyer, Klinkenborg en Cherretté 2011, p. 7.
15  Coppens 1998, pp. 77, 128, 131, 133 en 146.

Figuur 7: Het 16de-eeuwse stadsplan van Van Deventer, detail.
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op een brug over de Dender, die in de 15de eeuw Molendriesbrug en later Sint-Annabrug heette. Dit 
straatje werd in de 18de eeuw de Bisschopsstraat gedoopt. 

Ten zuiden van het huizenblok bevond zich de Werfkapel, waarvan de oudste vermelding teruggaat tot 
1363 als zijnde de Schipperskapel, gewijd aan O.-L.-Vrouw ter Druiven.16 

De ligging van het huizenblok, langs een bocht in de Dender, en de daar aanwezige molens en kaai-
en verklaren waarom er op deze plaats veel ambachtslui, herbergiers en zelfs schippers woonden en 
werkten. De organisatie op de Werf was in handen van werfmeesters en ‘ghezellen van den werfve’ of 
‘scroders’.17 Deze hielden de controle over het lossen van goederen door de ‘scrooders’ of ‘pynders’, ha-
venarbeiders die verenigd waren in een ambacht en enkel die functie mochten uitoefenen.18 Graan en 
zout waren de belangrijkste goederen. Het wegen ervan gebeurde in het weeghuis, gesitueerd naast de 
Werfkapel.19 Volgens de stadsrekeningen nam een kleiner huis elders deze functie over op het ogenblik 
dat het oorspronkelijke ‘weech huys’ in 1782 verdween door afbraak.20

De gekende historische bronnen maken melding van drie aanpassingen of herstellingen aan de kade-
muren, hoewel dit vaker het geval moet geweest zijn. Uit een stadsrekening van 1594 is er een ver-
melding bewaard van werken aan de kaai die ervoor zorgden dat de vier kleine huisjes die er aanwezig 
waren, verdwenen zouden zijn.21 Vanaf 1780 vernieuwt het stadsbestuur de kaaimuur nogmaals. In 
1781 en 1784 leggen arbeiders de Dender hiervoor zelfs plaatselijk droog (Fig. 8). Deze werken aan de 
Werf en de kaai gingen in 1788 een laatste en derde fase in, waarbij ook een nieuwe brug in gebruik 

16  De Maeyer, Klinkenborg en Cherretté 2011, p. 18.
17  S.n. De Dender, determinerende factor bij de geboorte van Aalst, z.p.
18  Vernaeve 2010, pp. 32-35.
19  Meert 2000-2001, p. 82.
20  Van Nuffel 1934.
21  Van Nuffel 1934, p. 151.

Figuur 8: Tekening van een ontwerp van de kaaimuur, 1781.
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werd genomen.22 Een nieuwe kanalisatie vond plaats tussen 1863 en 1867.23 Hiervoor verdwijnt ook 
een deel van de bebouwing langs de Bisschopsstraat, wat ook merkbaar is in de mutatieschetsen van 
het kadaster (cfr. infra).

Verschillende krantenartikels vermelden bovendien een verbreding van de Bisschopsstraat in de 19de 
en 20ste eeuw. Voor het eerst ver-
meld in 1891, zonder duidelijke re-
den, zullen alle acties en discussies 
uiteindelijk leidden tot een ver-
breding in 1908.24 Deze verbreding 
komt echter niet naar voor uit het 
archeologisch en kadastraal onder-
zoek.

In 1919-20 besliste het stadsbestuur 
om het huizenblok rond de Bis-
schopsstraat af te breken en over 
te gaan tot de aanleg van een groot 
openbaar plein. Vanaf 1922 kocht 
ze daarom geleidelijk verschillende 
percelen op en brak ze de gebouwen 
systematisch af. Door Duitse bom-
bardementen in mei 1940 raakte 
het Werfplein zwaar getroffen (Afb. 
3). In 1944 is van deze wijk niets meer zichtbaar en is alles opgenomen in het ‘staatsdomein’. Na 1950 
verrees een nieuw kwartier, naar een Bijzonder Plan van Aanleg, dat de herinnering aan het vroegere 
huizenblok volledig deed verdwijnen.25

4.1.2.2. Werkwijze en problemen

Als aanvulling op het archeologisch onderzoek gebeurde een historisch en cartografisch onderzoek. 
Het doel hiervan was om een zo getrouw mogelijk beeld te schetsen van de bewoningsgeschiedenis op 
het Werfplein en de Bisschopsstraat. Voor dit onderzoek zijn alle bewaarde kaarten en plannen (o.a. 
de Poppkaart (Fig. 9), het Primitief Plan van 1830 (Fig. 10), de Atlas der Buurtwegen (Fig. 11) en een 
aantal oudere overzichtskaarten (Fig. 12), de vermeldingen van de huisgelden26 uit de 17de eeuw, de 
transcripties van de Wettelijke Passeringen27 uit de 16de, 17de en 18de eeuw, krantenartikels en genea-
logische data gebruikt. Onderzoek in het kadasterarchief te Gent legde bovendien de evolutie bloot van 
elk perceel vanaf 1830 tot op heden. 

De omschrijving van de evolutie van ieder perceel start van het perceel zoals vermeld op het Primitief 
Plan (1830) en de gelijkschakeling naar het perceelnummer op de Poppkaart (ca. 1860). Oudere gege-
vens uit het stadsarchief en recentere uit het archief van het kadaster komen hierna aan bod.

Omdat niet alle informatie is bewaard of omdat over enkele percelen nog onduidelijkheid heerst, is 

22  Meert 2000-2001, pp. 40-70.
23  Ghysens 1971.
24  Website S.A.A., Krantenartikels, http://aalst.courant.nu
25  De Maeyer, Klinkenborg en Cherretté 2011, p. 18.
26  Betekenis: stedelijke belasting.
27  Betekenis: akten en contracten van de schepenbank: verkoop, verhuur, verpachtingen, schenkingen,…

Afbeelding 3: Foto bombardementen 1940, zicht op de Bisschopsstraat vanaf de 
Molenstraat (Stadsarchief Aalst, verz. Renneboog).
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het voor de erven van de Werf moeilijk een verhaal zonder hiaten te vertellen. Met name voor de 
noordkant van de Bisschopsstraat heerst er voor sommige percelen enige twijfel over het linken van de 
bewoningsevolutie van vóór 1830 aan de perceelnummers van het Primitief Plan van 1830. Een ander 
probleem bij de reconstructie van dit verhaal is de eerder eenzijdige informatie die in de historische 
bronnen zit vervat. Vaak betreft het enkel een vermelding van een huis en eventueel haar bewoners of 
eigenaars, zonder dat er een beschrijving van het erf beschikbaar is. De historische kaarten vertonen 
niet voldoende details om dit enigszins te kunnen verduidelijken. Pas vanaf 1830 is het kaartmateriaal 
meer accuraat. 

Het opgegraven terrein biedt een dwarsdoorsnede op de Werf. Op de kaart van 1830 en 1860 is te zien 
hoe de Bisschopsstraat door de Werf loopt: deze straat en enkele huizen ten noorden en ten zuiden 
daarvan zijn opgegraven. Het betreft perceelnummers 732, 733, 734, 735, 736, 557, 553, 552, 554 op 
het Primitief Plan, wat met enig verschil in artikelnummers overeenstemt met die op de Poppkaart. 
Enkel perceel 734 en 553 zaten volledig vervat in het opgravingvlak, de overige percelen zijn slechts 
gedeeltelijk blootgelegd.

Figuur 9: Poppkaart, ca. 1860, detail. Figuur 10: Primitief Plan, 1830, detail.

Figuur 11: Atlas der Buurtwegen, 1845, detail. Figuur 12: Kaart van Ferraris, 1771-1778, detail.
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4.1.2.3. Bewoning ten zuiden van de Bisschopsstraat 

4.1.2.3.1. Perceel 734

Perceel 734 is gelegen ten zuiden van de Bisschopsstraat en bevindt zich volledig in het opgravingsvlak. 
De voorzijde is gesitueerd langs de straat, de achterkant sluit aan bij perceel 733. In de jaren 1672-’73 
duikt een eerste vermelding op van het huis dat zich op die plaats bevond. In dat jaar was het eigendom 
van de erfgenamen van een zekere Porter (De Poorter) en bewoonde Cornelis Cayman de woning.28

Drie jaar later (1676) verkopen ze de woning aan Joos De Bie. De Wettelijke Passeringen vermelden 
verder ook de gang langs de zijkant van het huis en een stal van Bertholomeus De Backer.29 De Bie bleek 
in 1697 overleden te zijn: zijn weduwe blijft in het huis wonen.30

Deze situatie bleef onveranderd tot in 1714, wanneer Anna Van Den Bossche, weduwe van Jacobus 
Pieters, het pand aankoopt.31 Het bleef in eigendom van de familie Pieters tot 1747.32 In dat jaar werd 
het nog bewoond door Carel Pieters en zijn broers en zussen, maar na verkoop in 1748 aan Egidius De 
Moor verlieten zij het huis.33 De akte die deze verkoop beschrijft, vermeldt nieuwe interessante infor-
matie: achter het huis lag het erf van Engel De Blieck de jonge34, genaamd het ‘Packhuys’. Een jaar later 
brengt een akte nog informatie naar boven over een aanpalend huis bewoond door Pieter Mertens. 
Hieruit blijkt meteen ook dat Egidius De Moor het huis overliet aan Franciscus en Jan Standaert, inwo-
ners van Rupelmonde.35

Enkele jaren later, in 1753, scheen Engel De Blieck de jonge nog steeds achteraan te wonen, maar het 
huis van perceel 734 was opnieuw verkocht, ditmaal aan een zekere Petrus Judocus Biddelo, meester 
brouwer, die het op zijn beurt in 1754 openbaar verkocht aan dokter Guillielmus De Wever. Deze dokter 
zou de komende jaren nog een huis op de Werf, genaamd het ‘Ganckxken’, in eigendom krijgen.36 Pas 
in 1762, wanneer Guillielmus De Wever reeds overleden is, geraakt het huis op perceel 734, voorheen 
bewoond door Pieter Van Nuffel, openbaar verkocht aan Frans Moens. Vanaf deze periode vermelden 
de akten het ‘Bisschopstraetien’.37 In 1773 volgt opnieuw een verkoop, ditmaal aan Peeter Verbeken. 
Ook deze akte maakt melding van de gang tegen het huis van Pieter Mertens.38 In de periode 1783 tot 
1794 kwam het erf in eigendom van de familie Vertongen.39 

Pas in 1880 duikt het opnieuw op, ditmaal als eigendom van koopman Joannes Baptiste Van Breugel en 
diens kinderen die het overnemen in 1882 (Fig. 13 en 14).40 Ondertussen was het erf uitgebreid: uit de 
schetsen van de mutaties blijkt dat het perceel in 1880 aan de straatkant 9,4 m breed was. Door die uit-

28  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264/188.
29  S.A.A., Oud archief , W.P. 1355/91.
30  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 267.
31  S.A.A., Oud archief , W.P. 1381/53.
32  S.A.A., Oud archief , W.P. 1388/148, 1395/30, 1397/10, 1398/192.
33  S.A.A., Oud archief , W.P. 1399/13.
34  Engel De Blieck de jonge was als meester actief in het schippersambacht in 1700-1704, 1709-1710, 1726-1727 
en 1731-1732. Bron: Meert 2000-2001, pp. 175-176. Het perceel in zijn eigendom is perceel 733, zie verder.
35  S.A.A., Oud archief , W.P. 1402/27.
36  S.A.A., Oud archief , W.P. 1402/79 & 1402/102. Het Ganckxken is gesitueerd op perceel 733, zie verder.
37  S.A.A., Oud archief , W.P. 1406/140, 1406/141, 1410/50.
38  S.A.A., Oud archief , W.P. 1413/127.
39  S.A.A., Oud archief , W.P. 1419/225, 1422/9, Huisgeldenregister 279, W.P. 1430/133.
40  Kadaster Gent, kadastrale legger, Aalst, Sectie A, Afdeling 1, artikelnummer 235, 235/16, 10195/1, 10825/8, 
2987/277.
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breiding is de gang verdwenen en zit het perceel ingekapseld tussen de omliggende huizen, met slechts 
een kleine koer achteraan. In 1888 behoorde het tot de erfenis van de overleden hovenierster Fran-
cisca Podevijn.41 Volgens de kadastrale bronnen zou het opnieuw in eigendom komen van ene Benedikt 
Van Breugel en later van Omers Van Breugel. Omstreeks 1905 was er een herberg gevestigd, uitgebaat 
door ‘Polleke Stientjes’.42 Uit de mutatieschets blijkt in 1940 dat de percelen niet meer bebouwd en 
staatseigendom zijn (Fig. 15). Vier jaar later verdwijnen ze volledig in de openbare wegenis (Fig. 16).43

41  Moeder van de in 1898 reeds overleden Petrus Heeremans en gehuwd met Jozef Heeremans. Website S.A.A., 
Genealogie, http://www.madeinaalst.be/personen-zoeken.
42  De Paepe 1982a, p.7.
43  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1880/6, 1940/7, 1944/3 & 
Aanvullende Aanwijzende Tabel van al de percelen van het plan en van de daarmede overeenstemmende artikels 
van de kadastrale legger.

Figuur 13: Schets 1880/6: oude situatie van perceel 734. Figuur 14: Schets 1880/6: nieuwe situatie van perceel 734.

Figuur 15: Schets 1940/7: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 734.

Figuur 16: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 734.
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4.1.2.3.2. Perceel 735

De oudste vermelding voor het huis op perceel 735 dateert uit 1592. Hieruit blijkt meteen dat het huis 
een specifieke naam had: ’t Hoefysere’.44 Vóór 1596 was het bewoond door Goorick Van den Abbeele, 
vermoedelijk brouwer van beroep, waarna Philip Cortvriendt het verkocht aan Franchois De Clercq.45 
Enkele jaren later, in 1609 verkocht De Clercq ‘’t Hoefysere’ aan Jan Van den Reggere.46 In de periode 
1579-1672 was ’t Hoefysere’ een brouwerij/herberg.47 Het ophalen van de huisgelden in 1672-’73 ging 
gepaard met een beschrijving van het erf. De erfgenamen van een zekere Porter zijn de eigenaars van 
het huis en erf dat Jan Van den Abeelle bewoonde. Het huis, twee verdiepingen hoog, omvatte een 
keuken, een kamer en een kelder. Ook wordt de vloer vermeld.48 In 1676 kende het huis een nieuwe 
eigenaar, Pieter De Blieck, die tot 1714 in de bronnen bleef opduiken.49 In dat jaar bleek Pieter De Blieck 
overleden te zijn en is de weduwe, Catharina Francoise Coets de nieuwe eigenares. Zij besliste het huis 
openbaar te verkopen. Engelbertus Baeyens werd de nieuwe eigenaar en tevens bewoner.50 Vier jaar 
later was Baeyens overleden en kwam het huis in handen van zijn weduwe, Catharina Canis. Het zal 
eigendom blijven van de familie Baeyens tot de verkoop in 1750 aan Jan Poddevyn, inwoner van de wijk 
Mijlbeek. Het huis was toen verhuurd aan meester blauwverver51 Alexander De Smedt.52 De verkopers 
hadden het huis verworven van hun ouders, die het op hun beurt van hun ouders verkregen hadden.53 
In 1756 duikt dokter Guillielmus De Wever op: hij was eigenaar van ‘t Hoefysere’, van het huis genaamd 
het ‘Ganckxken’ en van het huis op perceel 734 (cfr. supra).54 ‘t Hoefysere’ verwisselde opnieuw van 
eigenaar in 1768. Toen kreeg Jan Baptiste Nooy, schipper van beroep, het in handen. In de akten vanaf 
1725 staat vermeld dat het huis was gesitueerd op de hoek van de Werf en de Bisschopsstraat. Het 
bleef eigendom van Jan Baptiste en zijn weduwe tot in 1793.55 Wat er met het erf gebeurde tussen 
1793 en 1850 is niet bekend. 

Volgens de kadastrale gegevens zou het perceel in 1850 in handen zijn van koopman Joannes Baptist 
Van Breugel, waarna het perceel splitste in 735a en 735b. Vier jaar later (in 1854) zijn de twee stukken 
grond in eigendom van Guillielmus Mertens en Judoca Petronella, beiden zoutzieders.56 In 1882 en 
1883 blijkt Van Breugel het huis te huur te hebben gesteld.57 In 1894 zocht de weduwe van Van Breugel 

44  S.A.A., Oud archief , W.P. 1278/26.
45  S.A.A., Oud archief , W.P. 1282/67.
46  S.A.A., Oud archief , W.P. 1293/86.
47  Vernaeve 1978, p. 160.
48  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264/189.
49  S.A.A., Oud archief , W.P. 1355/91, 1360/48, 1365/72, 1377/99 & huisgeldenregister 267.
50  S.A.A., Oud archief , W.P. 1385/30.
51  Volgens een telling van 1736 waren er in dat jaar 32 meester blauwververs, 11 jongers, 9 leerjongens en 84 
knechten, wat het totaal in de blauwverversambacht bracht op 136 en daarmee de meest bloeiende ambacht 
omvatte. In 1795 wordt er een onderscheid gemaakt tussen blekers, ververs en wasvrouwen. Er waren in dat jaar 
37 ververs actief, daarmee nog steeds de grootste ambacht van de stad vormend. Bron: Veillefou S., Het stedelijk 
leefmilieu te Aalst, 1600-1800, bijlage.
52  Het procédé wordt omschreven als het kleuren van linnen, wol, katoen en zijde. Het spoelen van het linnen 
gebeurde in de stadsvesten, wat vervuiling van het water inhield. Wel waren ze afhankelijk van zuiver water voor 
de eindproductie, wat de locatie nabij de Dender verklaart. Bron: De Schryver S., Aspecten van sociale mobiliteit 
binnen de 18de-eeuwse Aalsterse ambachtswereld. Een prosopografische benadering.
53  S.A.A., Oud archief , W.P. 1388/148, 1395/30, 1397/10, 1399/10, 1400/48, 1400/77.
54  S.A.A., Oud archief , W.P. 1403/185.
55  S.A.A., Oud archief , W.P. 1410/6, 1410/50, 1413/127, 3501/75 & huisgeldenregister 279.
56  Volgens tellingen in 1795 waren er in Aalst twee zoutbewerkers. Bron: Veillefou, 2000-2001, bijlage.
57  Website S.A.A., http://aalst.courant.nu, krantenartikels uit 1882, 1883 en 1894.
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opnieuw huurders voor het huis dat eveneens als winkel dienst deed.58 Sinds 1898 is terug ene J. Bap-
tiste Van Breugel, vermoedelijke erfgenaam van de oude Van Breugel, eigenaar van het goed tot wan-
neer in 1923 weduwe Van Breugel-Bosman (Sophie) de fakkel overnam. De kadastrale gegevens zijn tot 
1929 te volgen. Ook hier verdween de bebouwing in 1940 (Fig. 17). In 1944 neemt het stadsbestuur de 
percelen op in de openbare wegenis (Fig. 18).59 

4.1.2.3.3. Perceel 736

Het perceel palend tussen perceel 735 en de Dender, is perceel 736. De vroegste vermelding van het 
huis dateert uit 1672-’73. Volgens de huisgeldenophaling bewoonde Marten De Myr het huis van 
Bartholomeus De Backere. Het twee verdiepen tellende huis was ‘breed ter straeten en diep 45 voet’, 
met daarin een vloer, keuken, kamer en kelder. Achteraan bevond zich een stal en een klein ‘erf’.60 Enke-
le jaren later bleek Bartholomeus De Backere overleden te zijn, waardoor het huis in eigendom kwam 
van zijn weduwe. Een jaar later verkrijgen Adriaen Bayens de jonge en Adriaen Bayens (zijn vader?) 
het goed op een openbare verkoop.61 Door het ontbreken van akten is er in de periode tussen 1686 
en 1696 geen spoor van het perceel te vinden, maar in 1696 blijkt het huis uit twee delen te bestaan 

58  Website S.A.A., http://aalst.courant.nu, krantenartikel uit 1894.
59  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1940/7, 1944/3 &Aanvullende 
Aanwijzende Tabel van al de percelen van het plan en van de daarmede overeenstemmende artikels van de 
kadastrale legger. Het in de Tabel vermelde schetsnummer 1850/6 komt niet overeen met de perceelnummers, 
zodoende het onmogelijk is de correcte schets te achterhalen.
60  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264/190.
61  S.A.A., Oud archief , W.P. 1359/44, 1360/48.

Figuur 17: Schets 1940/7: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 735.

Figuur 18: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 735.
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en blijkt ene Inghel De Blieck eigenaar te zijn van één helft. Een verkoopsakte stelt dat hij later ook de 
andere helft in eigendom krijgt en dat het huis, ‘Opsack’ (Hopsack) genaamd, zich situeerde langs de 
Dender.62 Tussen 1725 en 1739 was het huis, mogelijk fungerend als pakhuis, in handen van de erfge-
namen van de ondertussen overleden Inghel (of Engel) De Blieck.63 Tussen 1762 en 1793 behoorde het 
pand toe aan Andreas Nooy (ook wel Nooye of Noye) en zijn weduwe.64 

De historische bronnen zwijgen over de verdere bewoningsgeschiedenis, tot het opnieuw opduikt in 
1846. Uit de kadastrale gegevens blijkt Paulus Mertens, zoutzieder van beroep, de nieuwe eigenaar te 
zijn van het huis dat in dat jaar uitbreidde (Fig. 19 en 20). Volgens de kadastrale legger betreft het een 
‘réconstruction’ wat doet vermoeden dat het aangebouwde gedeelte voordien ook al heeft bestaan 
maar door omstandigheden was verdwenen. In 1851 duikt een nieuwe eigenaar op, genaamd Jan Fran-
cies De Bontridder, molenaar van beroep.65 In 1874 volgt een verkoop. In 1923 krijgt Clementia Eeman, 
met de vermelding ‘bijzondere’ (waarmee wordt bedoeld dat zij geen beroep uitoefende maar wel 
over voldoende financiële middelen beschikte), het goed in eigendom.66 In 1940 verdwijnt de bebou-
wing (Fig. 21). Ook dit perceel verdwijnt in 1944 na opname in de openbare wegenis (Fig. 22).67

62  S.A.A., Oud archief , W.P. 1365/72 & Van Nuffel, Historiek der oude straten, p. 158.
63  S.A.A., Oud archief , W.P. 1385/30, 1388/148, 1395/30.
64  S.A.A., Oud archief , W.P. 1410/6; 1410/50 en huisgeldenregister 279.
65  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1846/5 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel.
66  Kadaster Gent, Kadastrale legger oud artikel 5748/6.
67  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1940/7, 1944/3 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel.

Figuur 19: Schets 1846/5: oude situatie van perceel 736. Figuur 20: Schets 1846/5: nieuwe situatie van perceel 736.

Figuur 21: Schets 1940/7: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 736.
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4.1.2.3.4. Perceel 733

De bronnen omschrijven dit huis als ‘Ganckxken’. Aanvankelijk was het onduidelijk of het om een huis 
ging op perceel 732 of 733. Het onderzoek maakte echter duidelijk dat het wel degelijk gaat om perceel 
733.

De oudste vermelding duikt op in 1602 wanneer een stuk grond, eertijds in eigendom van Gillis Cremin-
ck en later van Gillis De Meyere, in handen komt van Merten Temmerman. Deze Temmerman bouwde 
er een huis waar een gang vanaf de straatkant naartoe leidde. Aan het einde van de gang, die in ge-
meenschappelijk gebruik was, was een gemeenschappelijke ‘messinck oft put’ gesitueerd.68 

In 1672-’73 is er terug sprake van een gang en kamer, bewoond door Gyselbrecht Van Waes. De woning 
was twee verdiepingen hoog.69 In 1678 vermelden de Wettelijke Passeringen Joos De Bie als nieuwe 
eigenaar. Twee jaar later koopt Francoise De Pooter, begijn in Aalst, het pand, op dat ogenblik bewoond 
door Gillis Branteghem. Bij de verkoop in 1685 kwam het in handen van Joos Cayeman. De akte verdui-
delijkt dat het erf gelegen was tegen de Dender en naast het huis van de weduwe van Bertholomeus 
De Backer (wonend in het huis op perceel 736, zoals hierboven vermeld).70 Enkele jaren later, in 1697, 
blijkt dat bij de ophaling van de huisgelden deze Joos Cayman er nog steeds woonde.71 Nadat in 1716 
de erfgenamen van Joos Cayman het huis in eigendom kregen, verkochten ze het pand openbaar aan 
Jacobus Touriani. De beschrijving in de akte vermeldt dat het huis achteraan paalde tegen de kaai en 
de Dender en vooraan via een gang naar de straat leidde.72 Van 1743 tot 1753 kwam het in handen 
van Engel De Blieck73 en zijn erfgenamen, tot de openbare verkoop in 1753 aan Guillielmus De Wever, 
dokter van beroep.74 Dokter De Wever bleef eigenaar tot een openbare verkoop in 1762 aan Jacobus 
Wauters.75 Een akte uit datzelfde jaar regelt de verkoop aan Engel Van Der Speeten, en vermeldt ook de 

68  S.A.A., Oud archief , W.P. 1287/73, 1289/20, 1291/68. De messinck zoals besproken in akte 1291/68 is 
vermoedelijk een gewone beerput of afvalkuil.
69  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264.
70  S.A.A., Oud archief , W.P. 1356/60, 1357/101, 1359/44, 1379/54.
71  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 267.
72  S.A.A., Oud archief , W.P. 1381/53.
73  Engel De Blieck de jonge was als meester actief in het schippersambacht in 1700-1704, 1709-1710, 1726-1727 
en 1731-1732. Bron: Meert 2000-2001, pp. 175-176.
74  S.A.A., Oud archief , W.P. 1397/10, 1398/192, 1399/13, 1402/27, 1402/79, 1402/102.
75  S.A.A., Oud archief , W.P. 1403/185, 1404/198, 1406/139.

Figuur 22: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 736.
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situering naast het pakhuis van Andreas Nooy (perceel 736).76 Het huis bleef in bezit van Engelbertus 
Van Der Speeten, zijn weduwe en hun kinderen tot de openbare verkoop in 1793 aan Emanuel Han-
niquaert. Deze akten omschrijven de locatie van het erf als gesitueerd ‘ten zuiden van de gang naar 
de Bisschopsstraat, ten oosten van het huis van N. Vertongen, ook wel het pakhuis van Noye en diens 
weduwe, en vlak tegen de Dender gelegen’.77 

De kadastrale gegevens zijn traceerbaar vanaf 1854.78 Het huis is dan in beheer van J. Baptist Van Breu-
gel. Na de verkoop kwam het na 1860 in handen van Willem Mertens, zoutzieder van beroep. Deze zal 
het perceel uitbreiden (Fig. 23 en 24). Circa 1905 was er opnieuw sprake van een zoutkeet die in han-
den was van een zekere Van der Steen. Schepen losten het ruw zout, ook klipzout genoemd, waarna 
het in stenen putten wachtte op verdere behandeling.79 In 1919 bleek de zoutraffinaderij te zijn ver-
kocht aan Clementia Eeman. Drie jaar later breidde het pand uit, de grens met perceel 733 verdween 
en beide percelen (732a en 733a) vormen samen perceel 732b (Fig. 25). Jan-Jozef Aelberd De Geyter 
had op dat ogenblik het pand overgenomen en omgebouwd tot apotheek met huisnummer 7.80 In 1940 
verdween ook op dit perceel de bebouwing, om vier jaar later definitief als staatsdomein te worden 
verenigd met de openbare weg (Fig. 26).81

76  S.A.A., Oud archief , W.P. 1406/150, 1407/44.
77  S.A.A., Oud archief, W.P. 1419/55, 1419/225, 1422/9, 1427/56, 1427/146, 3501/75, 1430/133 & 
Huisgeldenregister 279.
78  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1860/5,  1922/1 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel. Kadastrale legger oud artikelnummer 2615/4. Website S.A.A., Krantenartikels, http://aalst.
courant.nu, krantenartikel uit 1920.
79  De Paepe 1982a, p. 7.
80  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1860/5,  1922/1 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel. Kadastrale legger oud artikelnummer 2615/4. Website S.A.A., Krantenartikels, http://aalst.
courant.nu, krantenartikel uit 1920.
81  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1940/4, 1944/3 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel. In de kadastrale legger wordt verwezen naar een ontbrekende schets 1939/4, maar mogelijk 
betreft het 1940/4.

Figuur 23: Schets 1860/5: oude situatie van perceel 732 en 733. Figuur 24: Schets 1860/5: nieuwe situatie van perceel 732 en 733.

Figuur 25: Schets 1922/1: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 732 en 733.
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4.1.2.3.5. Perceel 732

Voor dit perceel zijn geen andere gegevens voorhanden dan de kadastrale. Om oudere historische 
gegevens met zekerheid te achterhalen moet er in de archiefbronnen een duidelijkere omschrijving 
(bijvoorbeeld een beschrijving van de ligging of een huisnaam) van het perceel zijn.
In 1846 bleek de eerder vermelde Willem Mertens het huis op het naast 733 gelegen perceel 732 te 
beheren. In 1860 volgt een verkoop en zal Eduard Napoleon Eeman82 als één van de nieuwe eigenaars 
naar voor treden. Drie jaar later ontstaat, door een verbouwing, achteraan een grote open ruimte met 
klein bijgebouw. Vanaf 1887, mogelijk reeds vroeger, was er een apotheek gevestigd in het pand. In het 
jaar 1895 duikt het huisnummer van deze apotheek van Gust Bonner op (Bisschopsstraat 4). Twee jaar 
later wijzigt dit huisnummer van 4 naar 7. In 1917 neemt ene J. Delbecq het pand over.83 Pas in 1922 
blijkt uit de kadastrale gegevens dat dit perceel en perceel 733a een geheel gaan vormen. Het pand 
was, vóór de totale afbraak in 1944, in eigendom van Jan-Jozef De Geyter en fungeerde nog steeds als 
apotheek (Fig. 27).84 

82  Geboren in 1806, zoutzieder en eigenaar. Website S.A.A., Genealogie, http://www.madeinaalst.be/personen-
zoeken.
83  Website S.A.A., Krantenartikels, http://aalst.courant.nu, krantenartikels uit 1887, 1888, 1890, 1891, 1892, 
1895, 1908, 1910, 1911, 1914, 1916, 1917.
84  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1860/5,  1922/1, 1940/4, 1944/3 
& Aanvullende Aanwijzende Tabel. Kadastrale legger oud artikelnummer 2615/1. Website S.A.A., Krantenartikels, 
http://aalst.courant.nu, krantenartikels uit 1923, 1925, 1932, 1934, 1935, 1940. 

Figuur 26: Schets 1940/4: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 732.

Figuur 27: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 732.
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4.1.2.4. Bewoning ten noorden van de Bisschopsstraat

Aan de noordkant van de Bisschopsstraat ligt enkel perceel 553 volledig in het opgravingsvlak. Van 
perceel 552, 554, 555 en 557 is door de begrenzing van het opgravingvlak slechts een kleiner gedeelte 
onderzocht. In de volgende hoofdstukken komt de evolutie aan bod van de percelen 553, 552 en 557. 
De evolutie van percelen 554 en 555 na 1830 komt aan bod bij de bespreking van de percelen 553, 552 
en 557.

4.1.2.4.1. Perceel 553

In de periode 1672-’73 duikt een beschrijving op die het huis en erf van Livinus De Blick, bewoond door 
Francois Koes, omschrijft als ‘breed ter straeten 23 en 20 voet diep, met daarin een vloer, keuken, twee 
verdiepen hoog, met nog een achterkeuken’.85 In 1678 kwam het in handen van Olivier Vandevelde 
en later van diens weduwe, genaamd Livina De Blieck. In 1693 verkrijgt Laurys (Lauwerys) Wynants, 
molenaar van beroep, het pand tijdens een openbare verkoop. In 1707 was Wynants reeds overleden, 
waardoor het pand overgaat op zijn vrouw Joanna De Tobel (Joanne Tobel) die het tot 1719 als enige 
eigenaar zal beheren.86 In dat jaar duikt in de akten voor het eerst Isabella Wynants op, de geestelijke 
dochter (ongehuwd uit katholieke geloofsovertuiging) van Joanna Tobel en Laurys Wynants, die tot 
haar overlijden en de daaruit voortkomende openbare verkoop in 1752 eigenares zou zijn van het erf.87 
Laurens Callebaut en zijn erfgenamen krijgen het pand in hun bezit. Philippus Callebaut zal er wonen 
tot aan een nieuwe openbare verkoop in 1763: Frans De Smedt en zoon Jan Frans De Smedt zouden het 
huis in 1765 al opnieuw te koop stellen.88 De nieuwe eigenares was de in Mijlbeek residerende Francoi-
se Gysels, weduwe van Jan Callebaut en moeder van de ongehuwde meerderjarige Jacobus Callebaut. 
Ze verhuurde op dat moment het huis aan Jan Baptiste Glas.89 Na haar overlijden beslisten de erfgena-
men het huis openbaar te verkopen aan schipper Peeter (Pieter, Pierre of Petrus) Jozef (Josephus) Van 
Den Abeele (Van Den Abbeele), die het verhuurde aan een zekere Cabodts. De verkoop vond plaats op 
de Werf in herberg Antwerpen. In 1788 zou Joannes Baptiste Nooy (Nooye) na de openbare verkoop 
de nieuwe eigenaar worden.90

Op het Primitief Plan van 1830 duikt het perceel weer op. De kadastrale legger vermeldt J.-Baptist Nooy 
en zijn zonen in 1848 als eigenaars van het huis. Ook op de Poppkaart van circa 1860 kent het pand 
hetzelfde perceelnummer. Ongeveer vier jaar later, in 1864, verdwijnt dit perceel, op dat ogenblik ei-
gendom van de in Brussel wonende Leo (?) Nooy, volledig in perceel 555a (Fig. 28 en 29).91  

Hierna is het niet mogelijk enkel voor perceel 553 de evolutie te achterhalen, zonder de nabijgelegen 
panden op perceel 552 en 555 erbij te betrekken. Het volledige blok ten noorden van de Bisschops-
straat onderging over verschillende jaren verspreid grote mutaties (afbraak, uitbreiding, inkrimping, 
verlegging van perceelgrenzen, kleine verbouwingen) die soms gepaard gingen met eigendomsover-
drachten. Het is aangeraden eerst de bewoningsgeschiedenis vóór 1860 van perceel 552 te bespreken. 
Nadien wordt verdergegaan met het bespreken van beide percelen (552 en 553), vanaf 1860.

85  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264.
86  S.A.A., Oud archief , W.P. 1345/76, 1363/67, 1371/67, 1372/117, 1373/38, 1376/17, 1377/100 & Onuitgegeven 
Huisgeldenregister 267.
87  S.A.A., Oud archief , W.P. 1389/23, 1395/42, 1397/86, 1399/159, 1401/164.
88  S.A.A., Oud archief , W.P. 1401/164, 1403/63, 1406/188, 1407/105, 1408/46, 1408/83.
89  S.A.A., Oud archief , W.P. 1408/87, 1409/58, 1409/59, 1411/121, 1415/98, 1415/285, 1418/117, 1422/147.
90  S.A.A., Oud archief , W.P.  1426/91, 1430/9, 3501/54 & Huisgeldenregister 279.
91  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1864/122 & Aanvullende 
Aanwijzende Tabel. Kadastrale legger oud artikelnummer 1106, 3135/1. 
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4.1.2.4.2. Perceel 552

De vroegste bronnen waarin het erf op perceel 552 aan bod komt, dateren uit 1672-’73. De huisgel-
denophaling vermeldt de weduwe van Eliwaert Van den Berghe als bewoner van het huis en erf van 
Francois Vanden Broucke, ‘breed ter straeten 20 en 30 voet, daarin een vloer, keuken en kelder, één 
verdiep hoog, was met stro bedekt’. Achteraan was een achtererf.92 In 1697 was de weduwe eigenares 
van het huis, toen bewoond door Jan Vijverman.93 Een aantal jaar later, in 1707, koopt Jan Vyverman, 
meester metser van beroep, het goed.94 De verkoopsakte omschrijft de locatie van het erf als ‘mae-
ckende den houck van Sinte Anne brugghe, van achter teghen d’erfve Joos Appelmans’.95 De situatie 
bleef ongewijzigd tot Vyverman in 1729 blijkt te zijn overleden en zijn weduwe het erf overnam. Het 
erf achteraan had ondertussen ook een nieuwe bewoner gekregen, een zekere Emanuel De Bremmae-
cker.96 Het bleef in eigendom van N. Vyverman en nadien Adriaen (Adrianus) Vyverman tot 1763. Op 
dat ogenblik namen E.H. Balduinus, deservitor in Erembodegem97 en Joannes Braeckman, inwoner van 
Sint-Amands, het goed over. In 1765 volgt een openbare verkoop aan E.H. Balduinus Braeckman. Tot 
1793 blijft deze samen met zijn vader Peter Braeckman en diens erfgenamen eigenaar van de woning. 
De akten stippen enkel Pieter Ledegen en weduwe De Bolle aan als huurders in 1765, en Peter Brae-
ckman en nadien Franciscus Luycx in 1777.98 Na 1793 zwijgen de bronnen en is het wachten tot het 
Primitief Plan van 1830 om de evolutie van het perceel verder te volgen. 

Vanaf 1830, Primitief Plan, tot circa 1860, Poppkaart, blijft dit perceel ongewijzigd. De eerste wijziging 
in de mutaties is de afbraak van de gebouwen op de percelen 548, 549, 550a, 552, 553 en 555 in 1864. 
De percelen komen in handen van het Belgisch Rijk en krijgen één nummer, 555a. Perceel 555 was 
voordien het eigendom van Karel Callebaut-Meert, herbergier en het erf uitbatend als zoutziederij. 
In 1868 volgt de opsplitsing van het grote blok 555a naar de percelen 555b, 555c en 555d (Fig. 30). 
Op twee van deze drie nieuwe percelen was een woonhuis en een brugwachtershuis gevestigd en als 

92  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264/183.
93  S.A.A., Oud archief , Onuitgegeven Huisgeldenregister.
94  S.A.A., Oud archief , W.P. 1363/37, 1371/67, 1381/139, 1389/23.
95  Dit lijkt in tegenspraak met de identificatie van de woning met perceel 552.
96  S.A.A., Oud archief , W.P. 1372/117, 1373/38, 1376/17.
97  Een deservitor is een onderpastoor die belast is met het tijdelijk bestuur van een parochie waar een nieuwe 
pastoor zal worden aangesteld na overlijden van de vorige.
98  S.A.A., Oud archief , W.P. 1401/164, 1407/94, 1407/98, 1407/105, 1408/46, 1408/83, 1408/87, 1409/58, 
1409/59, 1410/152, 1410/171, 1411/121, 1415/98, 1415/238, 1416/22, 1415/55, 1415/285, 1418/117, 
1422/117, 1422/147, 1426/91, 1429/37 & Huisgeldenregister 279.

Figuur 29: Schets 1864/122: nieuwe situatie van perceel 553.Figuur 28: Schets 1864/122: oude situatie van perceel 553.
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‘staatsdomein’ omschreven, het overige was een onbebouwd stuk grond, eveneens ‘staatsdomein’.99

Perceel 555b wijzigde in 1888 naar 555k, waarop nog steeds een brugwachtershuis gevestigd was, uit-
gebaat door de Maatschappij der Dendervaart (gevestigd in Ath) (Fig. 31 en 32).100 

In 1937 verdwijnt het brugwachtershuis volledig door afbraak en krijgt het perceelsnummer 555r. In 
1944 verdwijnt het volledig in de openbare wegenis (Fig. 33).101 
Het huis op perceel 555c blijft ongewijzigd tot in 1930 wanneer het door afbraak ophoudt te bestaan 
en het perceel nummer 555q krijgt (Fig. 34). Hier duikt ook een nieuwe straatnaam op: de weg tussen 
het woonblok en de Dender heette op dat ogenblik de Vaartkaai. Een nieuwe mutatie in 1931 voegt 
perceel 555q samen met 557k, 557i en 557h tot perceel 557l waarna opnieuw de afbraak volgt die 
uitmondt in de opname in de openbare wegenis in 1944 (Fig. 35).102

99  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1868/3, Aanvullende Aanwijzende 
Tabel en Kadastrale legger.
100  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1888/82, 1863/4, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.
101  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1937/5, 1944/3, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger. Schets 1937/5 werd in het kadaster niet teruggevonden.
102  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1930/6, 1931/7, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.

Figuur 30: Schets 1868/3: oude (links) en 
nieuwe (rechts) situatie van perceel 552.

Figuur 31: Schets 1888/82: oude situatie 
van perceel 555b.

Figuur 32: Schets 1888/82: nieuwe situatie 
van perceel 555b.

Figuur 33: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555b.
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De onbebouwde oppervlakte op perceel 555d onderging een iets grotere wijzing. In 1873 splitste het 
perceel in twee en verscheen er op elk deel een huis (Fig. 36). Het perceel van het ene huis (555f) zal 
ongewijzigd blijven tot de afbraak in 1930 en definitief opgaan in de openbare wegenis in 1944.103 Het 
perceel van het andere huis (555e), in eigendom van fabrikanten Karel-Alexander-Valery104 en Florent-
Karel Cumont,105 onderging veel veranderingen. In 1883 deelden de fabrikanten Cumont het perceel 
verder op in 555g en 555h waarop respectievelijk een huis en een ‘koperstoomgieterij’ in gebruik kwa-
men (Fig. 37). Slechts een jaar later schaffen ze de grens tussen de twee percelen weer af om perceel 
555i te bekomen, waarop enkel een huis aanwezig is. In 1892 volgt een samenvoeging met perceel 
554, voorheen eveneens in eigendom van de familie Cumont, en ontstaat perceel 555l gelegen langs 
de Vaartkaai (Fig. 38). Ook voor dit perceel vermelden de kadastergegevens enkel een huis, ditmaal wel 
in eigendom van Gustaaf Leveau,106 werktuigkundige van beroep. In 1901 onderging het een nieuwe 
splitsing. Ditmaal verschijnt er naast het huis (perceel 555m) ook een ‘werkhuis’ (perceel 555n), beiden 
in eigendom van diezelfde Leveau (Fig. 39). De Vaartkaai was ondertussen omgedoopt tot Bierstraat. In 
de periode tussen 1901 en 1914 komt het perceel van het huis in handen van de herbergierster Virginie 
De Moor. In dat jaar vraagt zij een splitsing aan zodat uiteindelijk de percelen 555o en 555p ontstaan, 
met daarop elk een huis (Fig. 40). Ook deze huizen verdwijnen, samen met het werkhuis op perceel 
555n, in 1930 door afbraak en gaan op in de openbare weg in 1944.107

103  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1873/3, 1930/6, 1931/7, 
1944/3, Aanvullende Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger. 
104  Karel Alexander Valery (Carolus) Cumont, geboren in 1824, eigenaar en fabrikant. Website S.A.A., http://
www.madeinaalst.be/personen-zoeken.
105  Florent Karel  (Florentius Carolus) Cumont, geboren in 1830, fabrikant, gehuwd met Maria Faider, eigenaarster. 
Website S.A.A., http://www.madeinaalst.be/personen-zoeken.
106  Gustaaf Leveau, geboren in 1847, werktuigkundige. Website S.A.A., http://www.madeinaalst.be/personen-
zoeken.
107  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1873/3, 1883/40, 1884/7, 
1892/57, 1914/8, 1930/6, 1944/3, Aanvullende Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.

Figuur 34: Schets 1930/6: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555c en 555d.

Figuur 35: Schets 1931/7: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555c.



36Figuur 40: Schets 1914/8: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555d.

Figuur 36: Schets 1873/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555d.

Figuur 37: Schets 1883/40: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555d.

Figuur 38: Schets 1892/57: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555d.

Figuur 39: Schets 1901/21: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555d.
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4.1.2.4.3. Perceel 557

Een perceel dat nog niet onder de aandacht is gekomen, is 557. Bij dit perceel is het moeilijk de be-
woningsevolutie van vóór 1863 te traceren. Via de historische bronnen is van een bepaald huis een 
geschiedenis te achterhalen, maar het extrapoleren naar het Primitief Plan van 1830 is niet evident. Op 
basis van de route die het ophalen van de huisgelden volgde in de 17de eeuw en het daaraan linken 
van de Wettelijke Passeringen, kan de hieronder beschreven evolutie die van perceel 557 zijn. Het dient 
evenwel gestipuleerd dat de gegevens van vóór 1863 hypothetisch en geenszins zeker zijn.

Een allereerste akte die het huis vermeldt dateert uit 1615. Daarin duikt ene Pieter De Blieck op die 
een huis bewoonde ‘hoog vijf voeten en een steen dik tot dak toe met een halve steen’.108 Diezelfde De 
Blieck woonde in 1672-’73 nog steeds in het huis, nu verhuurd door Jan Cardenael. De beschrijving ver-
schaft ons wat meer inkijk: ‘breed ter straeten 28 diep, daarin een vloer, keuken, kelder en kamer, twee 
verdiepen hoog, met achtererf’.109 In 1678 koopt Luycas (Luyck) Van Den Bossche het goed. In die tijd 
bewoonde Judocus Pieters het pand.110 De weduwe van Luycas Van Den Bossche zal uiteindelijk in 1714  
het perceel en de woning verkopen aan haar schoonzoon Joannes (Jan) De Bie. De akte stelt dat zij, als 
voorwaarde bij de verkoop, tot aan haar overlijden gratis in het huis mag blijven wonen.111 Na het over-
lijden van Josina Van Den Berghe zal Joannes De Bie (de oude) in het huis gaan wonen. In 1749 koop zijn 
zoon, ook Joannes De Bie geheten, het erf met de inboedel (onder meer bakkersgereedschap).112 Dat 
deze De Bie verder zou gaan in het bakkersambacht113 blijkt uit het feit dat hij in 1792 meester brood-
maker114 was.115 In dat jaar zal zijn zoon, Joannes Bapt. De Bie, ook meester broodmaker en gehuwd met 
Anna Petronella Diericx, het goed overnemen en bewonen. Een jaar later schonken zij het erf aan hun 
nicht Anna Petronella Joanna Diericx. In datzelfde jaar neemt Jan De Bie het huis over.116

Wanneer we terugkeren naar 1863 en het omvormen van perceel 557 naar 557a en 557b, is de evolutie 
verder te volgen via de opgemaakte schetsen. 
Vóór 1863 was het huis op perceel 557b in eigendom van J.-B. Rogiers, koopman en zoutzieder van 
beroep. Het nieuwe perceel kwam in handen van Alexander Guillaume Vanden Bossche, vermoedelijk 
winkelier van beroep. Enkele jaren later, in 1888, blijkt het huis in handen te zijn van de weduwe en 
kinderen van Constantinus De Bruyn-Meganck. Op dat ogenblik geraakt een deel van het achtererf 
bebouwd (557d) (Fig. 41). 
Het huis op het daaraan palende perceel 557e valt onder het beheer van Petrus Kelders-Vanden 
Bulcke,117 beenhouwer van beroep, en dat zou ook na 1888 zo blijven.118 

108  S.A.A., Oud archief , W.P. 1299/72.
109  S.A.A., Oud archief , Huisgeldenregister 264/181.
110  S.A.A., Oud archief , Onuitgegeven huisgeldenregister 267.
111  S.A.A., Oud archief , W.P. 1356/76, 1363/67, 1365/139, 1363/67, 1377/72, 1372/117, 1377/72, 1377/100.
112  S.A.A., Oud archief , W.P. 1381/139, 1384/26, 1384/48, 1384/49, 1389/23, 1395/42, 1397/86, 1399/159.
113  Volgens tellingen van 1736 waren er in Aalst 44 meester broodmakers en 4 knechten. Bron: Veillefou, 2000-
2001,  bijlage.
114  Om meester in een ambacht te worden, moest naast een eed een meesterproef worden afgelegd. In 1784 
werd voor de Aalsterse bakkers de proef als volgt omschreven: “welcke preuve bestaet in het backen van eene 
schilt wittebrood ende eene schilt fransch broodt.” Bron: De Schryver, 2000-2001.
115  S.A.A., Oud archief , W.P. 1401/164, 1403/63, 1406/188, 1407/105, 1408/83, 1408/87, 1409/58, 1409/59, 
1418/117, 1422/117, 1422/147, 1426/91, 1429/6, 1430/9.
116  S.A.A., Oud archief , W.P. 3501/54, Huisgeldenregister 279.
117  Petrus Kelders was slager van beroep, geboren in 1848 en gestorven in 1898. Net zoals zijn moeder Joanna 
Van de Calseijde woonde hij in de Bisschopsstraat. Hij was gehuwd met Joanna-Francisca Van den Bulcke, geboren 
in 1848. Website S.A.A., http://www.madeinaalst.be/personen-zoeken.
118  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1863/4, 1888/82, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.
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Drie jaar later, in 1892, onderging perceel 557d een lichte wijziging naar 557g door samenvoeging met 
perceel 556, maar zonder een nieuwe eigenaar te krijgen (Fig. 42).119

In 1901 volgt een splitsing van het perceel in 557h en 557i, waarbij het eerste ongeveer overeenstemt 
met het oude perceel 553, en het tweede gesitueerd is langs de toenmalige Bierstraat (Fig. 43). Op dat 
ogenblik waren de weduwe en kinderen van Constantinus De Bruyn-Meganck nog steeds eigenaar.120

Bij de volgende mutatie is de familie De Bruyn-Meganck niet langer eigenaar. Het huis is reeds omge-
vormd tot een magazijn in eigendom van Stad Aalst en verdwijnt in 1931 door afbraak (557l) (Fig. 44). 
In 1944 volgt tenslotte de opname in de openbare wegenis (Fig. 45).121

119  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1892/57, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.
120  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1901/21, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.
121  Kadaster Gent, Etats des mutations/Staat der eigendomsovergangen, schets 1931/7, Aanvullende 
Aanwijzende Tabel en Kadastrale legger.

Figuur 41: Schets 1888/82: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 557.

Figuur 42: Schets 1892/57: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 557d.

Figuur 43: Schets 1901/21: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 555l en 557g.
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4.1.2.5. Nabeschouwing

Het archivalisch en cartografisch onderzoek uitgevoerd voor de tijdens de opgraving onderzochte per-
celen op de Werf, heeft een heleboel informatie opgeleverd over de bebouwing en haar bewoners. 
Voor de meerderheid van de percelen is een min of meer volledige reconstructie van de bewoningsge-
schiedenis te maken vanaf de 17de eeuw. Vanaf 1830 zijn ook alle verbouwingen te reconstrueren. Bij 
de beschrijving van het archeologisch onderzoek in hoofdstuk 7 zullen, waar relevant, deze gegevens 
terug aan bod komen in confrontatie met de archeologische resultaten.

Figuur 44: Schets 1931/7: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 557i, h en k.

Figuur 45: Schets 1944/3: oude (links) en nieuwe (rechts) situatie van perceel 557.



40Figuur 46: Archeologisch onderzoek op de Werf: 2007 (VIOE), 2010 en 2011 (SOLVA).
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4.2. Voorgaand archeologisch onderzoek op de Werf

4.2.1. vioe – 2007

In juni 2007 voerde het VIOE op de Werf te Aalst een beperkt prospectieonderzoek uit (Fig. 46). Een 
sleuf van 7 bij 2 m werd uitgezet op het grasperkje ten noorden van de werfkapel.122 Uit het onderzoek 
bleek dat de sleuf juist gepositioneerd was op de voormalige Bisschopsstraat met aan beide zijden 
de gevelzijde van de huizen langsheen deze weg. Minstens vijf wegniveau’s konden onderscheiden 
worden, alles samen 80 cm dik, waarbij het oudste wegdek op basis van de vondsten zeker teruggaat 
tot de 14de eeuw. Langsheen deze weg, die leidde naar de Molendriesbrug, liepen greppels voor de 
afwatering. De demping van deze greppels gebeurde in de loop van de 14de eeuw, waarna ze ten dele 
door woningen zijn overbouwd. De aanwezigheid van talrijke natuurstenen in de vulling van de gracht 
en op de zijkanten van de wat bolle weg vormt een aanwijzing dat de weg op bepaalde momenten met 
natuursteen verhard was. De straat was oorspronkelijk ongeveer 3m50 breed, met langs weerszijden 
een gracht van minstens 2m50 breed. Het dempen van de grachten, op basis van de schaarse vondsten 
te situeren in het midden van de 14de eeuw, maakte het mogelijk de weg te verbreden. Toch werd 
niet de volledige breedte van beide grachten als weg behouden, maar werd de rooilijn tot ongeveer 
halverwege de grachten verplaatst. Het is echter niet duidelijk of dit reeds dadelijk het geval was, of 
pas na verloop van tijd. Het jongste, postmiddeleeuwse, wegtracé had een breedte van 6m30 tussen 
de noordelijke en de zuidelijke rooilijn. Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat reeds in de 14de eeuw deze 
terreinen ontsloten werden.123

4.2.2. vioe – 2009

In het najaar van 2009 voerde het VIOE in het kader van de bouw van een nieuwe Sint-Annabrug over 
de Dender een archeologische prospectie uit. De sleuf was gelegen op de linker Denderoever met de 
lengteas evenwijdig aan de bestaande kaaimuur en dit ter hoogte van het punt waar de Dr. André Sie-
rensstraat uitgeeft op het Werfplein. Dit beperkte prospectieonderzoek leverde geen sporen op die te 
linken zijn aan oudere structuren, bewoning en/of activiteiten op het Werfplein. De volledige onder-
zochte zone werd op het einde van de 19de eeuw, door de constructiewerken van de Denderkaaimuren 
ingrijpend verstoord. Er werd een kleipakket aangesneden dat waarschijnlijk fungeert als een waterwe-
rende afdichting die werd aangebracht in de aanlegsleuf van de kaaimuur.124

4.2.3. Solva – 2010

In december 2010 voerde SOLVA een vooronderzoek uit in het kader van de geplande werken. Zowel 
aan de noord- als aan de zuidzijde van de geplande werken werd een sleuf gegraven tot op het eerste 
archeologisch leesbare niveau. Hierna volgde een registratie van de aanwezige sporen. Er werd niet 
dieper gegraven om zo weinig mogelijk van het bodemarchief te vernietigen. Doel van het onderzoek 
was een waardering maken van het aanwezige archeologische erfgoed om zo een betere inschatting 
te kunnen maken van de op te graven zone en de termijn die daarvoor nodig was. Uit het onderzoek 
bleek dat de wijk aan de Werfkapel, rond de voormalige Bisschopsstraat, goed bewaard is gebleven in 
de bodem. Verschillende muurfunderingen, een kelder, een oven en een mogelijke beerput kwamen 
aan het licht. De gebouwen leken opgetrokken te zijn op ophogingspakketten die vermoedelijk op deze 
plaats gestort zijn bij een kanalisatie van de Dender.125 

122  Deze kapel staat niet op de plaats van de historische werfkapel, wel een eind noordelijker, ter hoogte van het 
laatmiddeleeuwse huizenblok.
123  De Groote & Moens 2008, pp. 44-45; De Groote & Moens 2007
124  Ameels & Moens 2009, pp. 1-13.
125  De Maeyer, Klinkenborg & Cherretté 2010, pp. 1-19.
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Afbeelding 4: Archeologen aan het werk op het Werfplein.
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5. onderzoekSopdracht

5.1. Vraagstelling

De zeer goede bewaring van het bodemarchief en de locatie in de binnenstad van Aalst wijzen reeds op 
het belang van deze site. Door de positie in de stad kunnen de resultaten bovendien bijdragen tot de 
beeldvorming van de Aalsterse stadsontwikkeling in het algemeen en van deze zone in de stad in het 
bijzonder. Ook de ambachtelijke activiteiten en hun eventuele evolutie kunnen aanvullende informatie 
opleveren aangaande deze thematiek. De ligging langs de Dender is hierbij een essentieel gegeven. 
Het vooronderzoek sneed reeds een deel van een post-middeleeuwse oven aan die als eerste indicatie 
voor de aanwezigheid van een nijverheid te beschouwen was. Het achterhalen van de functie, date-
ring en eventuele fasering van deze vondstcomplexen behoorde dan ook tot de doelstellingen van dit 
onderzoek. 

Deze site biedt eveneens de kans om een bouwkundige evolutie te reconstrueren van een woonwijk 
vanaf de late middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Om de complexiteit van dit alles te 
ordenen en te onderbouwen, waren de reeds besproken historische en cartografische gegevens een 
belangrijke bron. De 19de- en 20ste-eeuwse percelering was een leidraad doorheen het ontrafelen van 
de veranderingen aan de erven en de gebouwen.  

Het achterhalen van de bouwgeschiedenis is bovendien onlosmakelijk verbonden met de landschap-
pelijke evolutie en de in gebruik name van de gronden in dit alluviaal gebied. De landwinning van de 
mens op de Dender geniet hierbij de nodige aandacht. 

5.2. Randvoorwaarden

De bijzondere voorwaarden bevinden zich in bijlage. 
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Afbeelding 5: Actiefoto tijdens het opgraven van een kelder.
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6. werkwijze en opgravingSStrategie

6.1. Methodologie

Op basis van het door SOLVA in 2010 uitgevoerde vooronderzoek bleek geen twijfel te bestaan over de 
aanwezigheid en de gunstige bewaringstoestand van archeologische resten op de Werf. Het voorma-
lige Agentschap Ruimte en Erfgoed besliste dan ook over te gaan tot een vlakdekkend, stratigrafisch 
vervolgonderzoek van de gehele zone. Een opgraving tot op de geplande verstoringsdiepte (+7m25 
TAW), met een extra buffer van 40 cm, behoorde tot de opdracht. De dikte van het onderzochte bo-
demarchief varieerde hierbij van 60 cm aan de zuidzijde tot ruim 1 m aan de noordzijde van het terrein. 
Ten gevolge van de gehanteerde ondergrens zijn er onder de nieuwe structuur nog archeologische 
sporen bewaard. Deze zijn na de opgraving afgedekt met worteldoek en zuiver zand. Geplande werken 
dienen in de toekomst hiermee rekening te houden. Enkele archeologische structuren, zoals beerput-
ten en kelders, die reeds op een hoger niveau aanwezig waren, zijn wel integraal opgegraven, ook als 
hun onderkant onder +6m85 TAW lag. Dit gebeurde omwille van de volledigheid en omwille van een 
beter begrip van het stratigrafisch verband. 

De werken gingen van start op 2 februari 2011 en eindigden op 26 augustus 2011. Tussen 6 april en 23 
juni vond een korte onderbreking plaats. Het team voerde op dat moment een dringende opgraving uit 
op de Hopmarkt te Aalst.
De opgraving is uitgevoerd door een team archeologen (245 mandagen) en technische assistenten 
(286 mandagen). In de zomermaanden kwamen enkele studenten archeologie het team versterken (40 
mandagen). De opgegraven zone, werkput III (I en II waren de werkputten van het vooronderzoek) had 
een lengte van 49 m en een breedte van 13 m. In totaal is 639 m² onderzocht. Dit is minder dan de na 
het vooronderzoek afgebakende zone van 800 m². Dit was vooral te wijten aan de verstoring van de 
riolering aan de westzijde en de verstoring van de kademuur aan de oostzijde van de opgraving. Het 
machinaal afgraven van de straat- en pleinbedekking, verdiepen tot op het archeologisch relevante ni-
veau en verwijderen van de puinvullingen van 19de- en 20ste-eeuwse kelders gebeurde steeds onder 
begeleiding van tenminste één archeoloog. Een vrachtwagen met laadbak zorgde tijdens de afgraving 
voor het afvoeren van de grond. Tijdens het manueel uitgraven stond een container ter beschikking.

Door de omvang van het vlak geschiedde het reinigen en fotograferen ervan deel per deel, gevolgd 
door het systematisch markeren van de sporen en het intekenen van een eerste grondplan op schaal 
1/50. Het opmeten van de nodige dieptes, het beschrijven van alle sporen (gestandaardiseerde fiches 
(cfr. infra)) en het gedeeltelijk, interpretatief inkleuren van het grondplan, vervolledigde de registratie. 
De documentatie van de muren viel uiteen in het fotograferen van diverse aanzichten, het intekenen 
op grondplan van de omtrek en de bouwnaden en het bepalen van de hoogte van de boven- en indien 
mogelijk onderzijde. Enkel de complexere of meer bijzondere muurresten zijn ingetekend op schaal 
1/20. De uitbraak van muren gebeurde enkel als de onderkant bereikt was en als dit wenselijk was 
voor het verdere verloop van de opgraving. Voor de vloeren verliep de registratie gelijkaardig met als 
enige verschil dat deze allemaal zijn ingetekend op schaal 1/20. Met uitzondering van de keldervloe-
ren, die zich reeds onder de verstoringsdiepte bevonden, zijn alle vloeren manueel of met behulp van 
een drilboor verwijderd in functie van het verdere onderzoek. Indien binnen een structuur meerdere 
vloerniveaus aanwezig waren, kreeg de nieuwe vloer een ander grondplannummer (bijvoorbeeld: A1, 
A2, B1). Dit gebeurde voor kelders, ovens en beerputten.
Deze registratiemethode herhaalde zich tijdens het manueel verdiepen van het opgravingsvlak. Dit re-
sulteerde in een totaal van vier grondplannen voor het zuidelijk huizenblok en het westelijk deel van de 
Bisschopsstraat en vijf voor het noordelijk huizenblok. De dieptes op de grondplannen corresponderen 
niet over het hele terrein. Ze zijn gekozen in functie van de complexiteit of het ontdekken van nieuwe 
sporen.   

Duidelijk afgebakende sporen, zoals ovens, kuilen en beerputten zijn gecoupeerd, opgekuist, gefoto-
grafeerd, afgelijnd, ingetekend op schaal 1/20 en beschreven (gestandaardiseerde fiches (cfr. infra)). 
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De complexiteit van de site in het algemeen en van bepaalde contexten (lemen vloeren, dempingspak-
ketten, ophogingen,…) in het bijzonder vereiste soms een andere aanpak. Tijdens het stratigrafisch 
verdiepen van de site was het aangewezen om banketten uit te zetten voor een optimaal begrip en 
interpretatie. De registratie verliep hier hetzelfde als bij de coupes. 

Alle individuele sporen (zowel grondsporen als muren en vloeren) kregen een volgnummer, vooraf-
gegaan door de werkputnummer (III) en de letter van het grondvlak (A, B, C, D, of E). In de mate van 
het mogelijke geschiedde dit van jong naar oud en per grondplan startte een nieuwe nummering. 
Verschillende lagen van eenzelfde spoor in coupe zijn eveneens van jong naar oud genummerd door 
toevoeging van de coupeletters (AB,CD,…) en het laagnummer aan het oorspronkelijke spoornummer 
van het grondplan. 

De verwerking van het materiaal ving aan met het wassen, laten drogen en opnieuw verpakken met de 
nodige vondstgegevens. De sortering op basis van materiaalcategorie gebeurde reeds op het terrein 
tijdens de recuperatie. Nadien volgde de invoer van al het materiaal in de archeologische database van 
SOLVA. Voor bot, glas, bouwmateriaal, leder en andere anorganische materialen bleef dit beperkt tot 
een rudimentaire determinatie en telling. De verwerking van het aardewerk startte met het sorteren 
per technische groep en context en het nummeren en puzzelen van een aanzienlijke selectie. Het laat-
ste stadium omvatte het dateren van de vondstensembles en het tekenen van een grote fractie randen 
en in mindere mate een aantal bodems en versierde wandscherven. 

6.2. Databank

Het gebruik van gestandaardiseerde fiches en een gestandaardiseerde nummering van de sporen en de 
lagen in een spoor – en alles wat daarmee samenhangt (foto’s, plannen, vondsten) – heeft niet alleen 
te maken met het stroomlijnen van de registratie op het veld, maar ook met de verwerking van deze 
gegevens tijdens de rapportage. 

De dienst archeologie van SOLVA heeft in de loop van 2009 de ontwikkeling van een databank geïniti-
eerd. Haar doel is het kunnen zowel invoeren en opslaan, als raadplegen en beheren van alle gegevens 
– velddata en externe informatie – in één systeem. Daarenboven is het de opzet om met de databank 
overzichtelijke lijsten te kunnen genereren, die als bijlagen kunnen dienen in de rapporten. Deze da-
tabank is geen star gegeven, maar een ‘ongoing’ project, te meer nu ook de stap is gezet naar een vol-
ledig digitale registratie op het terrein. 

De absolute basis van de databank, de kleinste atomaire eenheid als het ware, is het spoor. Dit omvat 
elk spoor, elk onderdeel van een spoor alsook elke actie die in het verleden haar sporen in de onder-
grond naliet. Deze kleinste eenheid valt uiteen in acht types: ‘laag’, ‘muur’, ‘vloer’, ‘skelet’, ‘hout’, ‘ver-
tical feature interface’ of ‘VFI’, ‘horizontal feature interface’ of ‘HFI’ en ‘vondst’. Voor elk type spoor be-
staat één gestandaardiseerde fiche in de databank. Aan deze kleinste eenheid wordt alles gekoppeld: 
tekeningen, foto’s én vondsten. Bovendien worden op dit niveau de eerste relaties gelegd tussen de 
sporen onderling: een spoor ‘is recenter’, ‘is ouder’, ‘gelijktijdig met’ of ‘hetzelfde als’ een ander spoor. 

Op een tweede niveau in de databank staan de contexten. Contexten groeperen één of meerdere 
sporen. Elke context krijgt een individueel nummer, namelijk het nummer van het eerste spoor dat tot 
deze context behoort. Het is evenwel zo dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context. 
Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. De 
tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan een spoor worden door de databank automati-
sche verbonden aan de context waartoe ze behoren. Vanuit dit contextniveau kan men dus makkelijk 
navigeren in de verschillende sporen van die context en waaraan de vondsten, tekeningen en foto’s 
verbonden zijn. Op dit niveau laat de databank eveneens toe chronologische/stratigrafische relaties te 
leggen tussen de contexten onderling. 
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Het derde niveau in de databank bevat de structuren. Structuren groeperen op hun beurt één of meer-
dere contexten. Ook zij krijgen een individueel nummer, met name het eerste contextnummer dat tot 
deze structuur behoort. Indien bijvoorbeeld een gebouwplattegrond (structuurniveau) is vastgesteld, 
bestaande uit verschillende paalsporen (contextniveau), dan zal deze gebouwplattegrond het nummer 
dragen van een context (een paalspoor) die deel uitmaakt van deze structuur. Elk paalspoor (context-
niveau) kan op zijn beurt bestaan uit een paalkern (spoorniveau) en een insteek (spoorniveau). Op-
nieuw is het zo dat niet elke context tot een structuur hoeft te behoren. De databank groepeert onder 
een structuur telkens de tekeningen, foto’s en vondsten die gekoppeld zijn aan de contexten die deel 
uitmaken van de structuur. Opnieuw is vanuit het structuurniveau gemakkelijk te navigeren tussen de 
verschillende contexten die ertoe behoren en zo, verder afdalend, uiteindelijk tussen de verschillende 
sporen. Op dit niveau kunnen eveneens chronologische/stratigrafische relaties gelegd worden tussen 
structuren. Voor de volledigheid geven we nog mee dat er thesauruslijsten zijn opgesteld die duidelijk 
definiëren welke archeologische gehelen als context dan wel als structuur geïnterpreteerd worden.

Wat de vondsten en de staalnames betreft, wensen we mee te geven dat de databank een uitgebreide 
mogelijkheid tot determinatie en datering voorziet. Beide gebeuren zoals vermeld op het spoorniveau. 
Hieraan zijn de verschillende inventarisnummers van de vondsten gekoppeld. Bij het ingeven van de 
vondsten wordt ‘automatisch’ een datering gegenereerd, maar deze kan manueel overschreven wor-
den. Dit geldt op spoor-, context- en structuurniveau. De databank laat eveneens toe de vondstgege-
vens te bevragen en te exporteren naar Excel. Bovendien kan voor elke vondst een logboek van de 
verschillende behandelingen aangemaakt worden.  

De databank bevat tot slot alle relevante documenten met betrekking tot een project in een map 
‘bijlagen’: BVS, rapport, plannen, overzichtsfoto’s, rapporten natuurwetenschappelijk onderzoek, to-
taalplan,…

6.3. Motivatie van de selectie van materiaal en staalname

De inzameling van artefacten verliep volledig handmatig tijdens het verdiepen en couperen met schop 
of truweel. Bij de recuperatie van aardewerk is in functie van datering en interpretatie gestreefd naar 
volledigheid. Het stratigrafisch uitgraven van belangrijke sporen ging gepaard met het systematisch 
doorzoeken van de vulling in de kruiwagen. De inzameling van glas, ander anorganisch materiaal en bot 
geschiedde op dezelfde wijze. Enkel voor bouwmateriaal was het aangewezen om slechts een selectie 
bij te houden. Daar het hier een stedelijke context betrof, bestonden veel lagen uit een accumulatie 
van puin. De recuperatie beperkte zich binnen deze vondstcategorie tot informatieve en bijzondere 
fragmenten en staalname van natuurstenen muren voor determinatie. 

Leder- en houtvondsten zijn eveneens integraal ingezameld en in met water gevulde emmers opgesla-
gen. In functie van de totaliteit zijn de beerputvullingen in bulk ingezameld om achteraf uit te zeven op 
0,5 mm. Hierbij bleef telkens 10 liter nat staal over voor eventueel natuurwetenschappelijk onderzoek. 
De bemonstering van de geulvulling gebeurde in functie van de organische componenten. Hiervoor 
beperkte de staalname zich tot de pakketten waarin organische resten bewaard waren. Ook dit is uitge-
zeefd op 0,5 mm met uitzondering van 10 liter nat staal per bemonsterde laag. Naast het inzamelen in 
bulk, zijn op twee locaties in de geul pollenstalen genomen. Het betreft hier geen volledige sequenties, 
maar slechts een staalname van de meest humeuze lagen. Het uitzeven en laten drogen van de veen-
pakketten bleek achteraf niet erg waardevol te zijn. Enkel de natte stalen kunnen eventueel interessant 
zijn voor verder onderzoek.



48Figuur 47: Syntheseplan van het ontstaan en ontwikkeling van de ruimtelijke 
indeling. 1: III/A/159/AB/3; 2: III/A/158/AB/1; 3: III/E/13; 4: III/A/114/AB/10, 
III/A/106/CD/6 en III/A/106/CD/5; 5: III/A/116/CD/3; 6: III/A/106/CD/14 en 
III/B/8; 7: III/A/130 en III/A/51; 8: III/A/63.
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7. beSchrijving van het archeologiSch onderzoek 

7.1. Inleiding

Voor de beschrijving van het archeologisch onderzoek is gekozen voor een drievoudige indeling. In de 
eerste plaats komt het ontstaan en de ontwikkeling van de ruimtelijke indeling van de Werf aan bod. 
Daarna volgt een bespreking van de oudste sporen van bewoning. Vanaf het ogenblik dat de percelen 
die later ook zichtbaar zijn op het Primitief Kadaster herkenbaar zijn in de bodem, is gekozen voor een 
ruimtelijke bespreking. Zo zal per perceel de evolutie van de bewoning chronologisch gevolgd worden.

7.2. Ontstaan en ontwikkeling van de ruimtelijke indeling

7.2.1. een oude dendergeul

Ten noorden van de voormalige Bisschopsstraat 
kwam een oude geul van de Dender aan het licht. Aan 
de zuidzijde van de geul loopt de begrenzing ervan 
parallel met de rand van de Bisschopsstraat (Afb. 6). 
De oudste gekasseide fase van deze straat heeft ge-
lijktijdig met de geul bestaan (Fig. 48). Een deel van 
de kasseiing is zelfs door de vulling van de geul afge-
dekt (cfr. infra). De vulling van deze geul bestaat uit 
verschillende pakketten die onder te verdelen zijn in 
twee grote contexten, III/E/13 en III/A/158/AB/1 (Fig. 
47). 

Context III/E/13 komt alleen voor in het uiterste noor-
delijke deel van de werkput en bestaat uit verschil-
lende pakketten die wijzen op een snelle demping 
of een overstroming die een snelle opvulling veroor-
zaakte (Afb. 7). Dit is op te maken uit de samenstel-
ling van homogeen lemig zand of zandige leem met 
slechts af en toe organische inclusies in deze lagen. 
De begrenzing van deze context aan de noordzijde 
staat haaks op de Bisschopsstraat. De onderzijde van 
III/E/13 heeft een zeer steile oever die uitgesneden 
is in de alluviale afzettingen van de Dender (context 
III/A/176/AB/10). Op basis van het weinige materiaal 
dat in deze vulling gevonden is, is een datering van de 

Figuur 48: Coupe op de zuidelijke aanzet van de geul ter hoogte van de Bisschopsstraat.

Afbeelding 6: De geul ligt parallel met de oudste kasseiing van 
de Bisschopsstraat (zicht naar het zuiden).
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demping in de 14de eeuw naar voren te schuiven. 
Het gaat hierbij om 7 scherven lokaal gedraaid grijs 
aardewerk en 3 fragmenten lokaal gedraaid rood 
aardewerk. De iets nauwkeurige datering van de 
latere fase laat toe om deze bij te stellen tot 1300 
– 1375 AD (cfr. infra). 

Een tweede, recentere, opvulling is context 
III/A/158/AB/1. Het is deze context die de oudste 
fase van de Bisschopsstraat afdekt. Aan de noord-
zijde vertoont deze vulling, net als III/E/13, een 
begrenzing die bijna haaks staat op de begrenzing 
aan de zuidzijde (Afb. 8). Terwijl de onderzijde van 
de vulling aan de zuidzijde eerder een geleidelijke 
afloop kent, is de situatie aan de noordzijde enigs-
zins anders. De coupes die haaks zijn uitgezet op 
de geulrand geven zelfs eerder de indruk dat de 
structuur uitgegraven is (Afb. 9). Alleszins zijn aan 
de zuidzijde op een bepaalde diepte ook enkele 
houten paaltjes aangetroffen die als beschoeiing 
kunnen gediend hebben (Afb. 10). 
De opvulling van deze fase gebeurde eerder ge-
leidelijk. Het lijkt er op dat de geul niet meer in 
directe verbinding stond met de Dender. Alhoewel 
er wel een regelmatige aanvoer van water moet 
geweest zijn ten gevolge van overstromingen. Ge-
tuige hiervan is de aangroei van veen in de onder-
ste lagen (Afb. 11). Dit kan alleen gebeuren in stil-
staand water. Anderzijds wijzen andere vullingen 
op een gedeeltelijke demping door de mens. Van 
een consequente dumping van afval is echter geen 
sprake. Hiervoor is het aanwezige aardewerk te 
fragmentair en het aantal vondsten te beperkt. In 
de laatste fases van het gebruik van de geul zijn er 
in de profielen verschillende laagjes te herkennen 
die kunnen wijzen op een oude horizon (Afb. 12). 

Afbeelding 7: De oudste geulvulling snijdt door enkele alluviale 
pakketten.

Afbeelding 8: Aan de noordzijde staat de rand van de geul (groen) 
bijna haaks op de Bisschopsstraat (rood).

Afbeelding 9: Mogelijk zijn delen van de geul heruitgegraven. Afbeelding 10: Houten paaltjes die als be-
schoeiing dienden.
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In totaal zijn er uit context III/A/158/AB/1 735 scherven gerecupereerd (Fig. 49). Hiervan behoorde 
72,52 % toe aan het lokaal gedraaide grijs aardewerk, 15,51 % aan het lokaal gedraaide rood aarde-
werk. Het resterende deel bestaat uit steengoed met engobe/zoutglazuur (10,48 %), protosteengoed 
(0,27 %), bijna steengoed (0,82 %), steengoed uit Siegburg (0,14 %) en niet gedetermineerd aardewerk 
(0,27 %). Als we alleen kijken naar de verhouding lokaal gedraaid grijs/lokaal gedraaid rood dan zien 
we een procentuele verhouding 82/18. Dit komt overeen met de contexten in Oudenaarde en Ename 
uit het midden van de 14de eeuw die K. De Groote beschrijft126. De aanwezigheid van enkele scherven 
proto- en bijna steengoed verraadt wel dat er mogelijk ouder materiaal in de context aanwezig is. Deze 
vondsten zijn als residueel te beschouwen aangezien ze uit dezelfde lagen komen als recenter materi-
aal. 
Het vormenspectrum vertoont een groot aantal vormen. In het lokaal gedraaid grijze aardewerk komen 
kannen/kruiken (Fig. 50: 1-8), kommen (Fig. 50: 9-15), kogelpotten (Fig. 50: 17-19), teilen (Fig. 51: 1-10), 
voorraadpotten (Fig. 51: 11-14), een grape (Fig. 51: 15) en een vuurklok (Fig. 51: 16) voor. In het lokaal 
gedraaid rood aardewerk zijn kommen (Fig. 51: 16-17), steelkommen (Fig. 51: 18-19), pannen (Fig. 51: 
20-21), een kan/kruik (Fig. 51: 22) en een vuurklok (Fig. 51: 23) vertegenwoordigd. In het steengoed 
met engobe/zoutglazuur zijn twee bekers (Fig. 51: 24-25) en één kan/kruik (Fig. 51: 26) te vinden.

Op basis van het aardewerk is de datering van III/A/158/AB/1 te plaatsen in de periode tussen 1325 en 
1375 AD. 

126  De Groote 2008, p. 405.

Afbeelding 11: In de onderste lagen is duidelijk een aangroei van veen waarneembaar.

Afbeelding 12: Verschillende dunne organische laagjes kunnen wijzen op de aanwezigheid van begroeiing op het oppervlak van de geul.
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Figuur 49: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/158/AB/1.

Figuur 50: Aardewerk uit context III/A/158/AB/1 (Schaal 1/3). 1-19: Grijs lokaal gedraaid.
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Figuur 51: Aardewerk uit context III/A/158/AB/1 (Schaal 1/3). 1-15: Grijs lokaal gedraaid, 16-23: Rood lokaal gedraaid, 24-26: Steengoed 
met engobe/zoutglazuur.

Uit de geul zijn verschillende stalen genomen voor pollenonderzoek. Na een waarderingsonderzoek 
uitgevoerd door het ADC127 en een basisanalyse van het aardewerk is beslist om alleen het recentste 
staal te onderzoeken. De andere stalen zijn niet weerhouden omdat ze mogelijk intrusief materiaal 
kunnen bevatten. De laag die wel onderzocht is (spoor I/A/202/AB/35), is tafonomisch wel te beschou-
wen als een laag die lokaal is ontstaan. Ook dit onderzoek is uitgevoerd door het ADC.128

Hieruit blijkt dat de regionale vegetatie in de omgeving van de geul tussen 1325 en 1375 bestaat uit 
bosschages met eik, esdoorn, iep, berk en schaduwtolerante soorten als beuk en haagbeuk (fig. 52). 
Het relatief hoge percentage boompollen met kenmerkende soorten voor secundair bos zoals hazelaar, 
eik en berk wijst mogelijk op de regeneratie van bos na een periode met menselijke activiteiten. Het is 
dus mogelijk dat het pollenstaal een periode van afgenomen menselijke activiteiten en herbebossing 
weerspiegeld. De hazelnoten en de vruchten van vlier zijn mogelijk verzameld voor consumptie. 
Het lage percentage pollen van granen en akkeronkruiden suggereert dat in de nabije omgeving van

127  Bos 2012. (zie bijlage)
128  van Asch 2013. (zie bijlage)
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de geul geen intensieve akkerbouw heeft plaats gevonden. Op de hogere gronden in de omgeving van 
de geul kwamen waarschijnlijk wel akkers voor. Hierop werden granen, waaronder rogge, verbouwd. 
De aanwezigheid van korenbloem en veldzuring/schapenzuring, welke typische soorten zijn voor win-
tergraanakkers, geeft aan dat rogge waarschijnlijk als wintergraan geteeld werd. 

Ook waren in de omgeving uitgestrekte heidevelden met struikhei aanwezig. Deze hebben zich waar-
schijnlijk kunnen ontwikkelen op verlaten akkers, waarvan de bodems sterk verarmd waren. Nabij de 
geul bevonden zich eveneens natte graslanden welke beweid werden met vee, wat af te leiden valt uit 
de aanwezigheid van mestschimmels in het staal. 

Meer lokaal blijkt dat aan 
de oevers en in de (ver-
lande) geul zich een elzen-
broekbos had ontwikkeld 
waarin taxa als wilg voor-
kwamen met grassen, zeg-
gen, schermbloemigen en 
stekelvarens in de onder-
groei (Afb. 13).

De aanwezigheid van grote 
hoeveelheden houtskool 
en schimmels die indicatief 
zijn voor brand zoals Ge-
lasinospora wijzen op het 
voorkomen van brandvlak-
ten of vuurplaatsen nabij 
de geul. Dit laatste is mo-
gelijk te associëren met de 
grote stadsbrand, maar kan 
evengoed wijzen op andere 
kleinschalige activiteiten.

7.2.2. de bisschopsstraat

De Bisschopsstraat doorsnijdt de site van het noordoosten naar het zuidwesten (Fig. 47). Het tracé 
van de straat is vrijgelegd over een afstand van 11 m. De breedte tussen de voorgevels van de huizen 
bedraagt ongeveer 6m15. Het straattracé leek aanvankelijk niet meer bewaard te zijn. Wat restte op 
grondvlak A was een sterk verstoorde, gelig bruine, zandige en sterk gecompacteerde laag (Afb. 14). 
Ten gevolge van de intense verstoring door diverse leidingen is slechts één volledige breedtecoupe 
(III/A/158-159/AB) uitgezet op de straat (fig. 53). Het noordelijk deel van de straat is wel volledig strati-
grafisch opgegraven. Reden hiervoor was de aanwezigheid van wat eerst een greppel aan de straatrand 
leek, maar wat bij nader inzien een deel van de oude Dendergeul bleek te zijn (cfr. supra) (Afb. 15). 
Deze uitgraving liet toe om twee kortere doorsnedes (III/A/158-159/CD en III/A/176/AB) op de weste-
lijke zijde van de weg te registreren.

Op basis van alle beschikbare gegevens is de opbouw van de weg op te delen in drie verschillende fa-
ses. De oudste fase (III/A/159/AB/3) is te dateren kort voor of in de periode tussen 1300 en 1375 AD. 
Het gaat hier om een aantal sterk gecompacteerde lagen met een totale dikte van ongeveer 40 cm. 
Dit pakket ligt op een alluviale laag (III/A/176/AB/10) die, op het ogenblik dat de weg ontstond, als 
verhoging in het landschap zichtbaar moet geweest zijn. In de eerste coupe valt de aanwezigheid van 
grote natuurstenen blokken op in het bovenste deel van deze fase. Het geleidelijk verdiepen aan de 

Figuur 52: Procentuele verdeling van de regionale ecologische groepen binnen het pollenspectrum 
van het staal uit de geul.
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Afbeelding 13: Zicht op de Wellemeersen, een hedendaags elzenbroekbos.
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westelijke zijde maakte duidelijk dat het fragmenten van de oudste wegbedekking betrof. Hoewel de 
weg aanvankelijk een bol oppervlak zal gehad hebben, is dit beeld in de coupe nog eens extra versterkt 
doordat de rand van de kasseiing langzaamaan in de oude Dendergeul is gegleden. Op dit moment is de 
breedte van de Bisschopsstraat minstens dezelfde dan tijdens de jongste fase op grondvlak A (6m15). 

Vanaf het tweede of derde kwart van de 14de eeuw oversnijdt de geulvulling (III/A/158/AB/1) het 
noordwestelijke deel van het wegtracé en is zoals hierboven reeds aangehaald een deel van de stenen 
wegbedekking weggegleden richting de depressie. Het verder opvullen van de geul zal er mettertijd 
voor zorgen dat de straat een smaller verloop kent. Het ontbreken van een duidelijk dateerbare fase-
ring binnen de geulvulling, laat niet toe om het versmallen van de Bisschopsstraat nauwkeuriger in de 
tijd te plaatsen.

Figuur 53: Een doorsnede van de Bisschopsstraat.

Afbeelding 14: Zicht op de Bisschopsstraat op het eerste niveau.
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De tweede fase vangt aan na de opgave van de geul en is ten vroegste te dateren vanaf het tweede 
kwart van de 14de eeuw. Vermoedelijk gebeurde dit kort na de opgave van de geul, wanneer er be-
hoefte is aan een vernieuwd straatniveau. Van deze bestrating rest alleen een 20 cm dikke, gelig bruine 
opmaaklaag. Enkel aan de noordwestelijke zijde is nog een deel van een verhard loopniveau waar-
neembaar. Het betreft hier eerder een accumulatie van puin en niet zozeer een duidelijke straatbedek-
king. Hiervoor zijn twee mogelijke verklaringen te geven. Ofwel gaat het om een tijdelijke constructie in 
afwachting van een degelijk nieuw wegdek ofwel gaat het om de uitbraak van de kasseiing bij de aanleg 
van een nieuwe verharding. Deze laatste hypothese is de meest waarschijnlijke. 

De laatste fase (III/A/159/CD/1) is niet te dateren wegens het ontbreken van vondsten. Door de gron-
dige verstoring is hiervan slechts een deel van de opmaaklaag bewaard aan de noordwestelijke kant. 

De aanpalende voorgevels aan weerszijden van de weg, III/A/76 en III/A/189, zijn beiden gebouwd na 
deze laatste fase van de Bisschopsstraat. Bij III/A/189 is in coupe een insteek zichtbaar die de bovenste 
laag doorsnijdt. Voor muur III/A/76 is dit niet waarneembaar in coupe, maar wel in het grondvlak naar 
het oosten toe (III/A/165 en III/C/12). 

Afbeelding 15: De oudste fase van de Bisschopsstraat is afgedekt door de vulling van de geul.
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7.2.3. demping van de dender in verschillende fases

Het terrein ten zuidoosten van de Bisschopsstraat is aanvankelijk deel van de Denderbedding of op zijn 
minst onbewoonbaar overstromingsgebied. Vanaf de late middeleeuwen komt de landwinning in deze 
zone op gang. Dit gebeurt in drie fases in zuidoostelijke richting en vindt plaats tussen 1300 en 1625 
AD (Fig. 47 en 54). Deze demping is onlosmakelijk verbonden met de bouwkundige evolutie van de 
percelen ten zuidoosten van de Bisschopsstraat. 

Afbeelding 16: De oudste demping aan de zuidzijde in coupe.

Afbeelding 17: Zicht op de eerste kademuur aan de zuidzijde. Afbeelding 18: Zicht op de eerste kademuur, centraal links 
op de foto.

Figuur 54: Coupe op de verschillende dempingfases van de Dender aan de zuidzijde van de Bisschopsstraat.
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Het dempen in de oudste fase is vermoedelijk niet in één keer gebeurd. Getuige hiervan is laag III/A/106/
CD/5, gelegen tussen de twee opvullingspakketten III/A/106/CD/6 en III/A/114/AB/10129 (Afb. 16). Het 
betreft hier een iets donkerdere, blauwig grijze, vrij smalle horizon die mogelijk kortstondig aan het 
oppervlak heeft gelegen. Dit zou betekenen dat er over het dempen van deze zone enige tijd is over-
gegaan en dat de werken ook een tijd kunnen hebben stil gelegen. Beide contexten leverden weinig 
aardewerk op, respectievelijk 15 (grijs lokaal gedraaid aardewerk) en 13 fragmenten ( 2 rood lokaal ge-
draaid aardewerk, 7 grijs lokaal gedraaid aardewerk, 3 steengoed met engobe/zoutglazuur en 1 steen-
goed type Siegburg) en zijn dus moeilijk chronologisch van elkaar te scheiden. Wel is te zeggen dat de 
datering van beide pakketten valt tussen 1300 en 1500 AD. Deze datering is zelfs nog vernauwbaar tot 
1300 – 1400 AD dankzij enkele kuilen (III/C/90, III/C/87 en III/C/86) met veel aardewerk die deze pak-
ketten doorsnijden (cfr. infra). De vulling van deze kuilen is te dateren tussen 1325 en 1400 AD.
Deze eerste dempingsfase gaat gepaard met de oprichting van een kademuur, III/A/116/CD/3, in het 
zuidoostelijk deel op ongeveer 9 m van de recentste straat en III/B/1, in het zuidwestelijk deel op onge-
veer 11 m van de recentste straat (Afb. 17 en 18). Deze muur is opgebouwd uit baksteen (24 x 10,5/11 
x 5/5,5 cm), met een onregelmatig metselverband en hier en daar is gebruik gemaakt van halve stenen. 
De start van de bewoning valt in deze zone samen met deze fase (cfr. infra).

De tweede grote ingreep 
(III/A/106/CD/14 en III/B/8) ge-
schiedt in de 15de eeuw. De sa-
menstelling van deze demping 
is sterk gevarieerd en bevat 
veel meer inclusies en puin dan 
bij de eerste fase. Het ontbre-
ken van een insteek toont aan 
dat de kade is aangelegd voor-
dat de opvulling plaatsvond. 
Hiervoor moet een deel van de 
Dender droog gelegd zijn voor 
een bepaalde periode.
Wanneer we het aardewerk 
uit deze twee contexten sa-
men bekijken, komen we op 
een totaal van 239 scherven (Fig. 55). Hieronder zit zowel rood lokaal gedraaid aardewerk (52,72 %), 
grijs lokaal gedraaid aardewerk (36,82 %), witbakkend aardewerk (2,51 %), steengoed met engobe/

129  De beschrijving van beide pakketten loopt min of meer parallel. Beide contexten zijn deels gereduceerd en 
hebben daardoor een blauwig grijze kleur met gelig bruine vlekken. (Het enig noemenswaardig verschil betreft de 
samenstelling, die als lemig zand is omschreven voor de oudste laag en als zandig leem voor het bovenliggende 
niveau). Alle lagen in de eerste dempingsfase zijn duidelijk arm aan inclusies. De voor dit doel aangevoerde grond 
was dus behoorlijk zuiver.

Figuur 55: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/106/CD/14 en III/B/8.
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zoutglazuur (6,28 %) en steengoed type Siegburg (1,67 %). De morfologie binnen het ensemble is vrij 
gevarieerd, met teilen (Fig. 56: 1-4), grapes (Fig. 56: 5-7), twee pannen130 (Fig. 56: 9 en Fig. 57: 1), een 
bord (Fig. 56: 10) en een fragment waarvan niet bepaald is of het een kom of een pan is (Fig. 56: 8) in 
rood lokaal gedraaid aardewerk en teilen (Fig. 56: 12-13), een kom (Fig. 56: 11) en een gatenpot in grijs 
lokaal gedraaid aardewerk (Fig. 57: 2). Binnen het witbakkend aardewerk is enkel een grape (Fig. 56: 
14) gedetermineerd. Er dient wel gezegd dat niet alle randen getekend zijn. Het kan dus zijn dat nog 
andere vormen aanwezig zijn.

130  Eén van deze pannen heeft een platte steel.

Figuur 56: Aardewerk uit context III/A/106/CD/14 (Schaal 1/3). 1-10: Rood lokaal gedraaid, 11-13: Grijs lokaal gedraaid, 14: Witbakkend.

Figuur 57: Aardewerk uit context III/B/8 (Schaal 1/3). 1: Rood lokaal gedraaid, 2: Grijs lokaal gedraaid.
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Bij de verdere landwinning op de rivier, verliest de hierboven besproken kademuur zijn functie. In de 
plaats komen 2 nieuwe muren, III/A/130 en III/A/51, opgericht tussen 2 en 4 m verder in zuidoostelijke 
richting (Afb. 19 en Afb. 20). Het noordelijke deel van deze kaaimuur (III/A/130) is volledig opgebouwd 
uit bakstenen met een grootte van 25 x 11,5 x 6 cm. Het metselverband is onregelmatig en als specie 
is een vrij harde, grijze kalkmortel gebruikt. De muur verbreedt trapsgewijs naar onder toe en is door-
heen de tijd behoorlijk verzakt. De onderkant is niet getraceerd vanwege de natte omstandigheden. 
De aansluiting van deze muur op het zuidelijke deel van de kademuur (III/A/51) is verstoord door een 
moderne waterleiding. 

Muur III/A/51 is afgewerkt met een parement in kalkzand-
steen aan de zijde van de toenmalige Dender (Afb. 21). In de 
natuurstenen bekleding zit op ca. 1m10 onder de bovenzijde 
een metalen meerring verankerd, het beste bewijs van zijn 
functie als kademuur. De bakstenen component, aan de bin-
nenzijde, heeft als formaat 25/26 x 12 x 5,5/6 cm. De mortel 
is gelig en de muur vertoont een duidelijk kruisverband. Aan 
de binnenzijde was een funderingstrap zichtbaar. Ook hier is 
de onderkant van de muur niet bereikt. 

Afbeelding 19: Luchtfoto van de kademuren III/A/130 en III/A/51.

Afbeelding 20: Aanzicht van kademuur III/A/51.

Afbeelding 21: Detail kademuur III/A/51 met een 
ankerring.
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Figuur 58: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/63.

Figuur 59: Aardewerk uit context III/A/63 (Schaal 1/3). 1-19: Rood lokaal gedraaid.
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De recentste landwinning, die vastgesteld is aan deze zijde van de Bisschopsstraat, verloopt samen met 
het opvullen van een kelder op perceel 734 en het straatje met watertrap (cfr. infra) tussen perceel 
734 en 732. De afbakening van het plangebied laat niet toe om deze fase volledig in kaart te bren-
gen, waardoor dus ook geen nieuwe kademuur is gelokaliseerd. De opvulling ten zuidoosten van de 
voorgaande kademuur, context III/A/63, bestaat uit een accumulatie van puinrijke lagen met af en toe 
sterk gereduceerde, lemige pakketten. Uit heel deze context zijn 490 scherven gerecupereerd waar-
van de meerderheid toebehoort aan de groep rood lokaal gedraaid aardewerk (75,92%) (Fig. 58). De 
resterende fragmenten behoren toe aan steengoed met engobe/zoutglazuur (10%), majolica (5,10%), 
steengoed type Westerwald (2,04%), witbakkend aardewerk (1,84%), grijs lokaal gedraaid aardewerk 

Figuur 60: Aardewerk uit context III/A/63 (Schaal 1/3). 1-12: Rood lokaal gedraaid.
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(1,63%), steengoed type Siegburg (0,41%) faïence (1,63%), industrieel steengoed (0,82%), , faïence fine 
(0,41%) en één scherf porselein (0,20%). Het vormenspectrum is hier zeer gevarieerd. In rood lokaal 
gedraaid aardewerk zijn onder meer kannen/kruiken (Fig. 59: 1-3), een tas (Fig. 59: 4), kommen (Fig. 
59: 5-7), een steelkom (Fig. 59: 8), papkommen (Fig. 59: 9-11), borden (Fig. 59: 12-16), deksels (Fig. 59: 
17-19), grapes (Fig. 60: 1-9), kookpotten (Fig. 60: 10-11), een vergiet (Fig. 60: 12) en teilen (Fig. 61: 1-8) 
op te merken. Binnen de andere aardewerkgroepen zit onder andere een tas in faïence (Fig. 61: 9), 
een voorraadpot (Fig. 61: 10) en een kan (Fig. 61: 11) in steengoed type Westerwald, een kan (Fig. 61: 
12) en een humpe (Fig. 61: 13) in steengoed met engobe/zoutglazuur, een majolicabord (Fig. 61: 15) 
en een kom in grijs aardewerk (Fig. 61: 14). De datering van deze context is te plaatsen tussen 1600 en 
1700 AD. Er dient ook hier gezegd dat niet alle randen getekend zijn. Het kan dus zijn dat nog andere 
vormen aanwezig zijn.

Door de demping van dit deel raakt de watertrap tussen perceel 734 en 732 in onbruik en is deze sa-
men met de aanpalende kelder opgevuld, respectievelijk contexten III/A/106/CD/9 en III/A/114. Het 
aardewerk in deze contexten is te dateren tussen 1550 en 1625 AD. Beide contexten samen leverden 
239 aardewerkfragmenten op (Fig. 62). Een duidelijke dominantie van rood lokaal gedraaid aardewerk 
(74,06%) komt naar voor. Verder bevatte deze opvulling grijs lokaal gedraaid aardewerk (10,88%), 
steengoed met engobe/zoutglazuur (6,69%), majolica (3,77%), faïence (2,51%), steengoed type Wes-
terwald (0,84%), witbakkend aardewerk (0,84%) en één scherf faïence fine (0,42%). De aanwezigheid 

Figuur 61: Aardewerk uit context III/A/63 (Schaal 1/3). 1-8: Rood lokaal gedraaid, 9: Faïence fine, 10-11: Steengoed type Westerwald, 12-13: 
Steengoed met engobe/zoutglazuur, 14: Grijs lokaal gedraaid, 15: Majolica.
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van jongere aardewerkgroepen in zowel deze twee contexten als de reeds besproken III/A/63, is te wij-
ten aan een recente waterleiding waarvan de verstoring niet altijd te onderscheiden viel van de dem-
pingslagen. Net zoals in de oudere opvullingspakketten is ook hier een grote variatie aan vormen waar 
te nemen. Het rood lokaal gedraaide aardewerk bevat onder andere een met sgraffito versierd bord 
(Fig. 64: 1), een teil (Fig. 64: 2), een bloempot (Fig. 64: 3) en een pispot (Fig. 64: 4). Onder het steen-

Figuur 62: Grafiek van het aardewerk uit contexten III/A/106/CD/9 en III/A/114.

Figuur 63: Aardewerk uit context III/A/114 (Schaal 1/3). 1: Grijs lokaal gedraaid (Schaal 1/4),  2: Steengoed type Westerwald, 3-4: Steengoed 
met engobe/zoutglazuur.
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goed met engobe/zoutglazuur zitten twee voorraadpotten (Fig. 63: 3-4) en het spectrum bevat één kan 
in Westerwald (Fig. 63: 2). Bij het grijs lokaal gedraaid aardewerk is enkel een grote komvorm zichtbaar 
(Fig. 63: 1). Het bord met sgraffitodecor, dat volgens De Groote enkel voorkomt tussen de tweede helft 
van de 15de eeuw en de eerste helft van de 16de eeuw131 is vermoedelijk een ouder voorwerp dat een 
langer leven heeft gekend. Ook de grijze kom hoort eerder thuis in laatstgenoemde periode. De aan-
wezigheid van mortel op de buitenwand verraadt echter een gebruik/herbruik als ingewerkte veegpot. 
Beide individuen zijn vermoedelijk door opruiming of uitbraak in de demping terechtgekomen. Een 
combinatie van de dateringen van de verschillende contexten zorgt ervoor dat deze demping en het 
opvullen van de kelder en de watertrap plaats vond tussen 1600 en 1625 AD. Mogelijk is deze demping 
zelfs in verband te brengen met de stadsrekening van 1594 (cfr. supra) waar een vermelding opduikt 
van werken aan de kaai die ervoor zorgden dat de vier kleine huisjes die er aanwezig waren, verdwenen 
zouden zijn.132

131  De Groote 2008, p. 144.
132  Van Nuffel 1934, p. 151.

Figuur 64: Aardewerk uit context III/A/114 (Schaal 1/3). 1-4: Rood lokaal gedraaid.
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7.3. De oudste sporen van bewoning

Voor de oudste periode valt duidelijk een verschil waar te nemen tussen de start van de bewoning aan 
de noordzijde en deze aan de zuidzijde van de Bisschopsstraat. Bovendien is het niet mogelijk om voor 
deze periode met zekerheid de contexten en structuren toe te wijzen aan een bepaald perceel zoals 
voor de latere periodes wel het geval is. Daarom is er voor gekozen om de bespreking van deze sporen 
op te delen in de contexten ten noorden van de Bisschopsstraat en deze ten zuiden ervan.

Figuur 65: Syntheseplan van de eerste fase van de oudste bewoning. 1: III/A/269; 2: 
III/A/277/AB/11; 3: III/C/183; 4: III/A/194/AB/1; 5: III/B/38; 6: III/D/81; 7: III/E/38; 
8: III/C/80; 9: III/B/52; 10: III/C/90; 11: III/C/86; 12: III/D/72/AB/2 en III/C/75; 13: 
III/C/17; 14: III/C/20; 15: III/D/10; 16: III/D/61; 17: III/D/62.



68

7.3.1. de oudste sporen van bewoning ten noorden van de bisschopsstraat

Op het terrein ten noorden van de Bisschopsstraat zijn drie muren aangetroffen die in verband te 
brengen zijn met de oudste bewoning. Het gaat in de eerste plaats om een muur die te interpreteren 
is als tuinmuur (III/A/269) en die een behoorlijk groot perceel afbakent (Fig. 65 en Afb. 22). De muur 
is opgebouwd uit bakstenen (25/26 x 12 x 5,5/6 cm) met een vrij harde, licht grijze kalkmortel in een 
onregelmatig metselverband. Het zuidwestelijke deel is langs de binnenzijde geflankeerd door een kas-
seiwegje (III/A/277/AB/11), bestaande uit glauconiethoudende natuursteen (Afb. 23).
Aan de straatzijde bevindt zich een muurfragment (III/A/194/AB/1) dat ook tot deze fase behoort. Dit 
is af te leiden uit het feit dat de puinlaag (III/A/202/AB/8, cfr. infra) enkel aan de binnenzijde van deze 
muur aanwezig is. Dit is enkel mogelijk als de muur al bestond op het moment van de deponering van 
het puinpakket. Ook aan de noordzijde is dit puinpakket begrensd door de hierboven vermelde tuin-
muur.
Binnen deze afbakening zal ongetwijfeld een gebouw gestaan hebben of in aanbouw geweest zijn, 
maar hier zijn geen sporen van teruggevonden. 
Wel is er een muurfragment (III/C/183) gefundeerd op een grondboog aangetroffen (Afb. 24 en 25). 
Deze fundering bestaat uit bakstenen met formaat 25/26,5 x 12/13 x 6 cm in een Frans metselverband 
en gevoegd met leem. Uit de opgraving blijkt dat dit muurfragment er al geweest moet zijn op het 
ogenblik dat de geul nog niet volledig gevuld was. De pijler waar de grondboog op steunt vertoont im-
mers steeds breder wordende trappen en er is geen insteek zichtbaar. Bovendien zijn de lagen in de 
geul aan weerszijden van de muur verschillend, wat op een verschillende vullingsgeschiedenis wijst. Dit 
is alleen te verklaren als de muur er al was op het ogenblik dat de beide zijden opgevuld raakten. Wat 
de functie van dit muurfragment is geweest, is niet duidelijk en is waarschijnlijk ook niet te achterha-
len. Aan weerszijden verstoort een recente kelder immers deze muur.

Afbeelding 22: Zicht op de tuinmuur. Afbeelding 23: Zicht op het pad langs de tuinmuur.

Afbeelding 24: Muur III/C/183 in aanzicht. Afbeelding 25: Muur III/C/183 in grondplan.
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Het padje en de hele zone tot aan de 
straat vertonen sporen van in situ ver-
branding (Afb. 26). Mogelijk zijn deze 
in verband te brengen met de grote 
stadsbrand van 1360 AD.133 Aangezien 
enkel het tuinpad hier onder zit en de 
muur zelf niet, blijkt dat deze laatste 
nadien nog in gebruik is gebleven. Ten 
noordwesten van de tuinmuur is deze 
brandlaag niet geattesteerd. 
De percelering lijkt in deze zone later 
wel bewaard te blijven. De tuinmuur 
blijft immers bestaan tot minstens in 
de loop van de 16de eeuw (cfr. infra).

Kort nadien is het terrein afgedekt met een puinlaag (III/A/202/AB/8) van ca. 20 cm dik waarin een aan-
tal kuilen zijn ingegraven (Fig. 67 en Afb. 27). Het gaat hierbij om III/C/178, III/B/111/AB/10, III/C/179 
en III/D/115. 

III/C/178 is te beschouwen als een afvalkuil (Fig. 66 en Afb. 28 en 
29). De wanden zijn vrij steil en de bodem van de kuil is vlak. Het 
is mogelijk dat deze kuil ooit beschoeid is geweest met een hou-
ten ton, maar hierover is niets met zekerheid te zeggen. Terwijl 
de bovenste lagen puinig zijn, bevatten de onderste lagen ook or-
ganische materiaal zoals kersenpitten (bv.: spoor III/D/108/AB/2). 
Het totaal aantal scherven uit deze context bedraagt 329. Hier-
van behoort 59,88 % toe aan het rood lokaal gedraaid aardewerk, 
39,21 % aan het grijs lokaal gedraaid aardewerk en 0,91 % aan 
het steengoed met engobe/zoutglazuur (Fig. 68). Qua vormen 
komen binnen het rood lokaal gedraaid aardewerk kommen (Fig. 
69: 1-2 en Afb. 30), pannen (Fig. 69: 4-5), grapen (Fig. 69: 7-9), 
teilen (Fig. 69: 10-12), een bord (Fig. 69: 6) en een kan/kruik (Fig. 
69: 3) voor. Binnen het grijs lokaal gedraaid aardewerk gaat het 
om teilen (Fig. 69: 15-17), één kan/kruik (Fig. 69: 14) en één kom 
(Fig. 69: 13). Deze context dateert uit de periode 1326-1400 AD.

133  De Groote 2010, p. 260.

Afbeelding 26: Sporen van in situ verbranding.

Afbeelding 27: De ophoging met een laag puin is duidelijk zichtbaar in het profiel.

Figuur 66: Coupetekening van context III/C/178.

Afbeelding 23: Zicht op het pad langs de tuinmuur.



70Figuur 67: Syntheseplan van de tweede fase van de oudste bewoning. 1: 
III/A/202/AB/8; 2: III/C/178; 3: III/B/111/AB/10; 4: III/C/179; 5: III/D/115; 6: 
III/C/90; 7: III/C/86, III/B/46, III/C/87, III/C/6 en III/D/85; 8: III/A/17; 9: III/C/19; 
10: III/A/20; 11: III/A/38/AB/12; 12: III/A/38/AB/11.
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Afbeelding 28: Context III/C/178 in grondplan. Afbeelding 29: Context III/C/178 in doorsnede.

Figuur 68: Grafiek van het aardewerk uit context III/C/178.

Afbeelding 30: Eén van de vondsten in context III/C/178: een kom.
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III/B/111/AB/10 bevindt zich iets zuidelijker en is eveneens te beschouwen als een afvalkuil (Afb. 31 en 
32 en Fig. 70). Uit deze context zijn 297 scherven gerecupereerd. Hiervan behoort 66,33 % toe aan het 
grijs lokaal gedraaid aardewerk, 24,92 % aan het rood lokaal gedraaid aardewerk, 8,42 % aan het steen-
goed met engobe/zoutglazuur en 0,34 % aan het steengoed uit Siegburg (Fig. 71). Het vormenspectrum  
bevat teilen (Fig. 72: 1-5), een kom (Fig. 72: 6) en een kan/kruik (Fig. 72: 7) in grijs lokaal gedraaid aar-
dewerk en grapen (Fig. 72: 11-14), een teil (Fig. 72: 10) en een pan (Fig. 72: 9) in rood lokaal gedraaid 
aardewerk. Ook de datering van deze context valt te plaatsen in de periode 1325-1400 AD.

Context III/C/179 en III/D/115 bevatten veel minder aardewerk, respectievelijk 23 en 15 scherven (Fig. 
73). Beide zijn te dateren in de periode 1300-1400 AD.

De aanwezigheid van deze kuilen aan de noordzijde van de Bisschopsstraat doet vermoeden dat hier in 
de buurt bewoning aanwezig moet geweest zijn, maar dat het onderzochte terrein toen zelf korte tijd 
niet bebouwd is geweest. De verspreiding van de kuilen doet dit alleszins vermoeden. 

Figuur 69: Aardewerk uit context III/C/178 (Schaal 1/3). 1-12: Rood lokaal gedraaid, 13-17: Grijs lokaal gedraaid.
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Figuur 70: Coupetekening van context III/B/111/AB/10.

Afbeelding 31: Context III/B/111/AB/10 in grondvlak na afbraak van 
de bovenliggende muur.

Afbeelding 32: Context III/B/111/AB/10 in coupe.

Figuur 71: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/111/AB/10.
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Figuur 72: Aardewerk uit context III/B/111/AB/10 (Schaal 1/3). 1-7: Grijs lokaal gedraaid, 8-14: Rood lokaal gedraaid.

Figuur 73: Coupetekening van contexten III/C/179 en III/D/115.
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7.3.2. De oudste sporen van bewoning ten zuiden van de Bisschopsstraat

In deze zone is de bewoning veel duidelijker aanwezig en dit al van voor de grote stadsbrand van 1360. 
Alle sporen die met de oudste fase in verband te brengen zijn bevinden zich logischerwijze aan de bin-
nenzijde van de oudste kademuur (III/A/116/CD/3 en III/B/1) (cfr. supra). Het gaat in de eerste plaats 
om een aantal muurfragmenten (III/B/38, III/E/38, III/D/81 en III/C/80) waarvan de samenhang niet 
altijd duidelijk aan te tonen is, maar die vermoedelijk wel tot hetzelfde gebouw behoren (Afb. 33 en 
34). Deze muurfragmenten zijn allen opgebouwd met baksteen in een onregelmatig metselverband en 
met uitzondering van III/C/80134 zijn ze gevoegd met een vrij zachte, vrij zandige, grijzig gele kalkmortel. 
Het formaat van de bakstenen is ? x11/11,5 x 5 cm voor III/B/38, 23 x 11 x 6 cm voor III/E/38, 24/24,5 
x 11,5/12 x 5,5 cm voor III/D/81 en 24 x 11 x 5 cm voor III/C/80. Dit correspondeert met het baksteen-
formaat van de eerste kademuur. Een bijkomende indicatie dat de kademuur en deze muurresten in 
dezelfde periode thuis horen. Muurfragment III/B/38 kan te beschouwen zijn als een deel van een bin-
nenmuur van een woning aan de Bisschopsstraat. De breedte van dit muurfragment is 40 cm en het 
is slechts ondiep gefundeerd. Beter bewaard zijn de meer zuidelijk gelegen muurfragmenten III/E/38 
en III/D/81. Hierbij is muur III/E/38 haaks aangebouwd tegen III/D/81. De breedte van muur III/D/81 
bedraagt 45 cm en van III/E/38 26 cm. Naar het zuiden toe zal de onderkant van muur III/E/38 steeds 
dieper gefundeerd zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen met het natte en onstabiele karakter van de on-
dergrond. Deze huizen zijn immers opgericht kort nadat deze zone is aangevuld. Muurfragment III/C/80 
ligt in het verlengde van III/D/81 en is bijgevolg dan ook te beschouwen als deel van de constructie. Het 
muurfragment heeft een breedte van 41 cm. Mogelijk hebben deze muren deel uitgemaakt van een 
gebouw in vakwerk of steen of een combinatie van beide. De aanwezigheid van kuilen met verbrande 
leem (cfr. infra) binnen de muren doet alleszins veronderstellen dat een deel van het gebouw in vak-
werk moet geweest zijn.
Het fragmentarisch karakter van deze restanten is te verklaren door enerzijds het ondiep gefundeerd 
zijn van de muren op de hoger gelegen gronden (zoals III/B/38) en anderzijds door de intensieve ver-
storing van latere kuilen en muren (cfr. infra). Enkel de dieper aangelegde muren (zoals III/E/38 en 
III/D/81) zijn beter bewaard. Het is dan ook moeilijk om op basis van deze weinige sporen iets te zeggen 
over de bebouwing. 

134  De mortel is een zeer harde, vrij zandige lichtbruine kalkmortel.

Afbeelding 33: Zicht op muur III/E/38 en III/D/81. Afbeelding 34: Zicht op muurfragment 
III/B/38.
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Net zoals op andere plaatsten in Aalst zal de grote stadsbrand van 1360 dit deel van de stad in de as leg-
gen. En net zoals elders zijn de restanten van deze brand in de bodem aanwezig in de vorm van kuilen 
gevuld met verbrande leem135 (III/C/90, III/C/86, III/B/46, III/C/87, III/C/6 en III/D/85) (Afb. 35 en 36). 
Deze leem is wat overblijft van de wanden in vakwerk. De kuilen zijn allen gelijktijdig, wat aan te tonen 
is door het feit dat aardewerk uit de verschillende contexten toebehoort aan dezelfde individuen. De 
datering van de vullingen is op basis van het aardewerk te plaatsen in de periode 1325-1400 AD. Als 
we uitgaan van een verband met de grote stadsbrand zijn ze natuurlijk nog nauwkeuriger te dateren. 
Twee van deze contexten (III/C/90 en III/C/86) zijn te interpreteren als houten kuipen (Afb. 37 en 38). 
Ze hebben een diameter van 1m54 en een bewaarde diepte van respectievelijk 32 en 40 cm. Enkel de 
bovenste vulling bestond uit verbrande leem. Op de bodem en op een deel van de wand waren nog de 
restanten van planken aanwezig (Afb. 39). Deze vertoonden echter een zeer slechte bewaring en waren 
niet te recupereren. Aan de rand van kuip III/C/90 bevond zich ook een muurfragment dat, gezien zijn 
gebogen verloop, verband houdt met deze kuip. Het gaat om muur III/B/52 opgebouwd uit brokken 
baksteen met een harde vrij zandige kalkmortel. Wat de functie is geweest van deze verschillende kui-
pen is jammer genoeg niet te achterhalen.

135  De Groote 2010, p. 260.

Afbeelding 35: Kuilen met verbrande leem.

Afbeelding 36: Kuil met verbrande leem.Afbeelding 37: Context III/C/90 in grondplan.
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Uit de verschillende kuilen en de twee kuipen samen kwamen in totaal 815 scherven. Hiervan is 64,17 
% toe te wijzen aan het grijs lokaal gedraaid aardewerk, 27,98 % aan het rood lokaal gedraaid aar-
dewerk, 7,73 % aan het steengoed met engobe/zoutglazuur en 0,12 % aan steengoed type Siegburg 
(Fig. 74). In context III/C/90 komt één kruik in steengoed met engobe/zoutglazuur (Fig. 75: 1 en Afb. 
40) voor en één randfragment van een kruik in grijs lokaal gedraaid aardewerk (Fig. 75: 2). In context 
III/C/86 komen 3 randfragmenten (Fig. 76 1-3), enkele wandscherven met opgelegde versiering (Fig. 
76: 4 en Afb. 41) en een bodemfragment (Fig. 76: 5) van kruiken in grijs lokaal gedraaid aardewerk voor. 
Ook 2 vuurklokken (Fig. 76: 6-7), een voorraadpot (Fig. 76: 8) en een teil (Fig. 76: 9) zijn aanwezig in 
deze aardewerkcategorie. In het rood lokaal gedraaid aardewerk zijn een randfragment (Fig. 78: 1), een 
aantal klauwpoten (Fig. 78: 4-6) en enkele met radstempels versierde wandscherven (Fig. 78: 2-3) van 
grapes te vinden. Ook een wandscherf met slibversiering (Fig. 78: 7), afkomstig van een kan behoort 
tot deze aardewerkcategorie. In context III/B/46 zijn in het rood lokaal gedraaid aardewerk drie grapes 
(Fig. 77: 2-4) en een bord (Fig. 77: 5) te herkennen. Van één randfragment was de vorm niet te achter-
halen (Fig. 77: 1). In het grijs lokaal gedraaid aardewerk komen een kan/kruik (Fig. 77: 6), een teil (Fig. 
77: 7) en een deksel (Fig. 77: 8) voor.

Afbeelding 38: Context III/C/86 in coupe. Afbeelding 39: Restanten van een houten kuip in context III/C/90.

Figuur 74: Grafiek van het aardewerk uit de kuilen met verbrande leem.
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Figuur 75: Aardewerk uit context III/C/90 (Schaal 1/3). 1: Steengoed 
met engobe/zoutglazuur, 2: Grijs lokaal gedraaid.

Afbeelding 40: Kruik in steengoed met engobe/zoutglazuur uit 
III/C/90.

Afbeelding 41: Wandfragment van een kruik in grijs aardewerk met opgelegde versiering (III/C/86).
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Figuur 76: Aardewerk uit context III/C/86 (Schaal 1/3). 1-9: Grijs lokaal gedraaid.

Figuur 77: Aardewerk uit context III/B/46 (Schaal 1/3). 1-5: Rood lokaal gedraaid, 6-8: Grijs lokaal gedraaid.
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Ook iets meer naar het zuiden bevindt zich een kuip. Deze keer echter niet gevuld met een pakket 
verbrande leem. In deze kuip zijn 2 fases te onderscheiden, een gebruiksfase (III/D/72/AB/2) en een op-
gave (III/C/75) (Afb. 42 en 43). De gebruiksfase is gekenmerkt door een humeuze zandleem. De opgave 
is meer puinig en bevat voldoende materiaal om deze te situeren in de 14de eeuw. Dit sluit aan bij de 
datering van hoger besproken kuipen.

Figuur 78: Aardewerk uit context III/C/86 (Schaal 1/3). 1-7: Rood lokaal gedraaid.

Afbeelding 42: Zicht op kuip III/C/75 in grondplan. Afbeelding 43: Zicht op kuip III/C/75 in coupe.
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In de zuidwestelijke hoek van het onderzochte terrein, op het latere perceel 736, kwamen verschil-
lende structuren aan het licht die te interpreteren zijn als ovens. Het gaat hier meer bepaald om con-
texten III/C/17, III/C/20, III/D/10, III/D/61 en III/D/62 (Afb. 44). De ovens hebben allemaal een ronde 
vorm, maar zijn slechts fragmentarisch bewaard. In alle gevallen resteert minder dan de helft van de 

omtrek. Dit is te wijten aan het uitbreken van deze structuren. Tussen de verschillende muren bevinden 
zich verschillende puinlagen en puinkuilen. De diameter van de ovens ligt tussen 2m25 en 2m50. Oven 
III/C/17 is opgebouwd uit bakstenen met formaat 24/24,5 x 12 x 6 cm en een vrij harde, weinig tot vrij 
zandige, gelig grijze kalkmortel. De bakstenen vertonen een koppenverband en de bovenste rij bestaat 
uit op de kant geplaatste stenen. De breedte van de muur varieert van 23 tot 26 cm. Voor de construc-
tie van de oven is een deel van de kademuur uitgekapt. In het grondvlak en coupe zijn nog een aantal 
lagen aanwezig die verband kunnen houden met het gebruik van de oven (Afb. 45 en 46 en Fig. 79). 
Het gaat om III/D/43, een houtskoollaagje en III/C/33, een laag met brokken verbrande leem en as. Uit 
III/C/33 komen 10 scherven grijs lokaal gedraaid aardewerk en één scherf steengoed met engobe/zout-
glazuur. Ook de context die dit dun houtskoollaagje afdekt, III/D/42 bevat aardewerk. Het gaat om 13 
scherven grijs lokaal gedraaid aardewerk, 5 fragmenten rood lokaal gedraaid aardewerk en 4 stukken 
steengoed met engobe/zoutglazuur. Beide contexten zijn met enige voorzichtigheid in de 14de eeuw te 
plaatsen. Onder III/C/33 bevindt zich in situ verbranding. Dit zou betekenen dat de ovens niet voorzien 
waren van een vloer. Onder de restanten van de oven bevindt zich een grote puinkuil (III/D/41/AB/2) 
die ingegraven is in de dempingspakketten (III/A/114/AB/10). Op basis van de vondsten, 22 scherven 
grijs lokaal gedraaid aardewerk, 3 fragmenten rood lokaal gedraaid aardewerk en 4 stukken steengoed 
met engobe/zoutglazuur, is deze te plaatsen in de periode tussen 1300 en 1500 AD. 
Oven III/C/20 is op eenzelfde manier opgebouwd als oven III/C/17 (Afb. 47). Hij bestaat uit bakstenen 
met formaat 22,5/23 x 11/11,5 x 5/5,5 cm en een harde, weinig zandige, groenig grijze kalkmortel. De 
stenen zijn gemetseld in een koppenverband en opnieuw bestaat de bovenste rij uit op de kant ge-
plaatste stenen. De breedte van de muur bedraagt 23 cm. 
Oven III/D/10 verschilt van de vorige twee in de zin dat voor de constructie niet alleen bakstenen (? x 

Afbeelding 44: Zicht op de ovens in de zuidwestelijke hoek van het terrein.
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11 x 5 cm) en een vrij zandige lichtgele kalkmortel, maar ook blokken kalkzandsteen gebruikt zijn (Afb. 
48). Deze zijn duidelijk voor dit doeleinde gekapt vermits de afzonderlijke stenen een gebogen profiel 
hebben. Bovendien vertonen deze blokken kalkzandsteen op een bepaalde hoogte ook sporen van in 
situ verbranding (Afb. 49). Naast de oven is een muurtje aanwezig (III/B/3) dat is opgericht met brokken 
baksteen, Doornikse kalksteen en een vrij harde, gelig grijze kalkmortel. Hier blijft de vraag of dit met 
een constructie rond de oven in verband te brengen is. De binnenzijde van de oven is vergraven door 
een kuil (III/C/26). Op basis van de vondsten is deze slechts te dateren in de periode 1300-1500 AD. 
Deze laatste oven doorsnijdt een oudere ovenconstructie (III/D/61) opgebouwd met bakstenen (26 x 
12,5 x 6 cm) (Afb. 48). Deze vertoont net zoals de andere een koppenverband en is gevoegd met een 
harde, licht gelig witte kalkmortel. 

Figuur 79: Coupetekening van oven III/C/17.Afbeelding 45: Zicht op oven III/C/17 in grondplan.

Afbeelding 46: Zicht op oven III/C/17 in coupe.

Afbeelding 47: Zicht op oven III/C/20. Afbeelding 48: Zicht op ovens III/D/10, 
III/D/61 en III/D/62.
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De twee vorige ovens oversnijden een derde fragment (III/D/62) (Afb. 48). Het gaat om een gebogen 
muurtje bestaande uit halve bakstenen (? x 8,5 x 4 cm) met een licht, gelig grijze kalkmortel. Het elkaar 
oversnijden van drie ovenconstructies suggereert dat de ambachtelijke activiteit die hier ooit heeft 
plaats gevonden een langere periode heeft bestreken.
De ligging van deze laatste ovens doet vermoeden dat het perceel waar ze op liggen oorspronkelijk 
groter is geweest en mogelijk zelfs het volledige perceel 735 heeft omvat.
Tussen de ovens kwamen bovendien een aantal restanten van lemen vloeren (III/A/21/AB/15 en 
III/A/21/AB/18) aan het licht (Afb. 50). Deze zijn echter zeer fragmentarisch bewaard136 zodat niet met 
zekerheid te zeggen is of ze gelijktijdig zijn met de ovens, al is dit wel het meest waarschijnlijke.
Een opgraving in Monnickendam, Nederland137 bracht uitsluitsel over de functie van deze ovens. Op de 
site gelegen aan ’t Prooyen 2-3 zijn drie gelijkaardige structuren blootgelegd. Het gaat om ovens voor 
het zieden van zout. De ovens zijn eveneens rond, maar hebben een diameter die dubbel zo groot is. 
Bovendien staat elke oven in een aparte ruimte. Deze opdeling houdt de verspreiding van de hitte van 
de oven tegen en zorgt ervoor dat de temperatuur in de andere ruimtes niet te hoog kan oplopen.138 De 
muurtjes die bij de opgraving op de Werf fragmentarisch bewaard zijn rond de ovens zouden met deze 
compartimentering verband kunnen houden. Het ontbreken van enige vorm van stookkanaal in Aalst 
kan te wijten zijn aan de slechte bewaring van de structuren.
Zoutziederijen bevonden zich bijna altijd aan het water en steeds aan de rand van de stad zodat de in-
woners minder geur- en rookhinder zou-
den ondervinden van deze activiteiten. 
Het zoutzieden zelf gebeurde in grote 
pannen op een vuur (Fig. 80). Hierin ver-
mengde men ruw zout en zeewater, bei-
de aangevoerd door schepen, dat na het 
inkoken geraffineerd was. Daarna legde 
men het zout te drogen.139 De datering 
van de Aalsterse ovenstructuren is wel-
licht te plaatsen in de 14de eeuw al valt 
een datering in de 15de eeuw ook niet 
uit te sluiten. Hiervoor is jammer genoeg 
niet voldoende dateringsmateriaal voor 
handen. Uit de historische bronnen is 
bovendien geweten dat er tot in de 19de 
eeuw zoutzieders actief zijn geweest in 
dit deel van de stad (cfr. supra).

136  De bewaring van de lemen vloeren is zeer fragmentarisch door de uitbraak van de ovens en het aanwezig 
zijn van verschillende puinkuilen.
137  Gerritsen en van den Berg 2009.
138  Gerritsen en van den Berg 2009, pp. 22-23.
139  Gerritsen en van den Berg 2009, pp. 32-24.

Afbeelding 49: Brandsporen op oven III/D/10. Afbeelding 50: Fragmentarische restanten van lemen vloeren.

Figuur 80: Zoutziederij, J. Van Beverwijck, 1652, Schat der Gesontheidt.
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Naast deze ovens voor het zieden van zout zijn nog verschillende muurfragmenten terug gevonden die 
moeilijk toe te wijzen zijn aan de recentere structuren op perceel 736 (cfr. infra) (Fig. 65). Ze zijn alles-
zins wel jonger dan de hierboven besproken structuren. Het gaat meer bepaald om de muren III/A/17 
en III/C/19 (Afb. 51 en 52). Muur III/A/17 bestaat uit bakstenen (? x 12 x 6 cm) en een vrij harde groenig 
gele kalkmortel. Hoewel er geen direct verband is tussen dit muurfragment en muur III/C/19 behoren 
beide muren wellicht tot dezelfde constructie. III/C/19 is opgebouwd uit bakstenen met formaat ? x 
11,5/12 x 5,5 cm en een harde, weinig zandige, gelig grijze kalkmortel. Het metselverband is onregel-
matig. Mogelijk is deze constructie te beschouwen als de omtrek van een woning of althans een deel 
ervan. Een fragment van een kelder is aangetroffen binnen de grenzen van deze mogelijke constructie 
(Afb. 53). Deze kelder (III/A/38/AB/12) vertoont een zelfde oriëntatie als de kademuur (III/B/1) en de 
hierboven vermelde muurfragmenten en dateert wellicht uit dezelfde periode. Hij bestaat uit bakste-
nen met formaat 25 x 11,5/12 x 5,5/6 cm in een onregelmatig metselverband en een vrij zachte, vrij 
zandige, groenig gele kalkmortel. De vloer van de kelder (III/A/38/AB/11) is gelegd in een onregelmatig 
visgraatverband in baksteen met formaat 25/26 x 11,5 x 5 cm. De mortel is zeer zacht, weinig zandig 
en gelig grijs van kleur. De vulling van de kelder (III/A/38/AB/10) bestaat voor een groot deel uit brok-
ken verbrande leem. Slechts één scherf in lokaal gedraaid rood aardewerk laat niet toe om deze vulling 
te dateren. Wel is vastgesteld dat de muur van deze kelder gebouwd is op de muur van oven III/C/17.
Verder zijn er nog twee muurfragmenten waarvan niet duidelijk is waarvoor ze gediend hebben. In de 
eerste plaats is dit muur III/A/20 die bestaat uit bakstenen met formaat 25,5/27 x 12/12,5 x 6 cm en 
een gelig bruine leem als mortel. Deze muur staat met niets anders in verband, maar ligt wel boven 
oven III/D/10 en is dus recenter. Ten tweede gaat het om muur III/A/18 met een baksteenformaat van 
? x 12 x 6 cm en een vrij harde groenig gele kalkmortel.

Afbeelding 51: Zicht op muur III/C/19.

Afbeelding 52: Zicht op muur III/A/17. Afbeelding 53: Zicht op kelder III/A/38/AB/12.
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7.4. Bewoningsevolutie volgens de perceelsnummers van het Primitief kadaster (1830)

7.4.1. Bewoning ten zuiden van de Bisschopsstraat

7.4.1.1. Perceel 732

Het merendeel van dit perceel valt buiten de opgegraven zone en is grotendeels verdwenen met de 
aanleg van een nieuwe kademuur rond WOII. Wat wel nog rest, is de noordwestelijke hoek van het 
gebouw aangrenzend aan de Bisschopsstraat (muur III/A/150) (Fig. 81). De gebruikte bakstenen zijn 22 
x 10,5 x 6 cm groot en zijn gemetst in een incorrect kruisverband. Als mortel is een lichtgrijze, harde 
kalkmortel gebruikt. In de hoek van de woning is reeds van bij de oprichting een kelder ingegraven (Afb. 
54 en 55). Later zijn twee muurtjes aan de binnenzijde toegevoegd. Het gaat hierbij om III/A/151, waar-
voor een kleiner baksteenformaat is gebruikt (14,5/15 x 8 x 4 cm) en die bepleisterd is met cement. Dit 
gebeurde om de kelder waterdicht te maken. Aan de straatzijde is de aanzet van een keldergat zicht-
baar, dat eveneens aan alle zijden bepleisterd is. De vloer van de kelder is eveneens afgedekt met een 
cementlaag waardoor de eigenlijke tegels niet langer zichtbaar zijn. Op de vloer staat het restant van 
een natuurstenen sokkel waarvan de precieze functie niet is gekend. De kelder was overdekt met een 
tongewelf aansluitend op III/A/150, parallel aan de straat. In de zuidoostelijke hoek bevindt zich een 
keldertrap die deels uit hout heeft bestaan. Hiervan is niets terug gevonden. Wel is de aanzet van de 
trap opgetekend. Deze bestaat uit vier natuurstenen treden op een bakstenen fundering. 
De pleister op de zuidoostzijde van de aanpalende binnenmuur (III/A/149, baksteen, ? x 11 x 6 cm, 
onregelmatig verband, harde gelig witte kalkmortel) en op het aanpalende muurdeel van III/A/150 
tonen aan dat ook hier een kelder aanwezig is. De begrenzing van het vlak liet niet toe om deze verder 
te onderzoeken. Ter hoogte van deze kelder bevinden zich twee min of meer vierkante uitsparingen 
op enkele centimeters van de buitenzijde van de zijgevel. Hierin hebben ooit houten palen gestaan. De 
functie ervan blijft wel onduidelijk. 
Voor de datering van deze structuur zijn geen gegevens voorhanden. Op basis van het baksteenformaat 
is wel voorzichtig een datering van de oprichting van de woning in de 18de eeuw of ten laatste vóór 
1830 naar voren te schuiven. Alle sporen van een oudere woning zijn met de bouw van deze nieuwe 
woning verdwenen. De mutatieschetsen tonen aan dat het pand in 1939 afgebroken is. 

Afbeelding 54: Zicht op de kelder vanuit het noorden. Afbeelding 55: Zicht op de kelder vanuit het zuiden.

Afbeelding 51: Zicht op muur III/C/19.



86Figuur 81: Syntheseplan van de bewoning op perceel 732. 1: III/A/150; 2: III/A/151 en 3: III/A/149.



87Figuur 82: Syntheseplan van de eerste fase van bewoning op perceel 734. 1: Kelder; 2: Watertrap; 3: Haard; 4: Tuin.
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7.4.1.2. Perceel 734 

Op perceel 734 is de bouw- en bewoningsgeschiedenis zeer goed te volgen. Waarschijnlijk zal hier kort 
na de grote stadsbrand van 1360 of ten laatste in het begin van de 15de eeuw de bewoning terug her-
rijzen. In een eerste fase gaat het om een huis met een gevelbreedte van 5m60 en een diepte van 10 m 
dat tegen of op de eerste kademuur (III/A/116/CD/3) staat. Dit is niet te achterhalen gezien de latere 
overbouwingen. De twee zijgevels (III/A/75A en III/A/106/CD/2) en de voorgevel (III/A/76) zijn met 
deze woning in verband te brengen (Fig. 82). 

Figuur 83: Aanzichttekening van onder meer muur III/A/75A.

Afbeelding 56: Zicht op perceel 734.

Afbeelding 57: Detail van muur III/A/75A.
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Muur III/A/75A bestaat uit een kern van baksteen (24,5/25 x 11,5/12 x 6 cm) en een parement van mooi 
gekapte blokken kalkzandsteen (Afb. 56 en 57 en Fig. 83). Hier en daar zijn ook daktegels gebruikt. De 
bovenste lagen bestaan volledig uit baksteen (24,5/25 x 11,5/12 x 6 cm) in een kruisverband. Voor het 
voegen is een vrij harde, weinig zandige, gelig witte kalkmortel gebruikt. De onderkant van deze muur 
is niet opgemeten omdat deze onder de grondwatertafel lag. 
In tegenstelling tot deze muur bestaat de voorgevel (III/A/76) uitsluitend uit baksteen (24,5/25 x 
11,5/12 x 5,5/6 cm). Hier en daar is een combinatie van een staand en een kruisverband te herkennen, 
maar dit is niet consequent aangewend. De gebruikte grijzig gele kalkmortel is vrij zacht en zandig. 
Deze muur is veel minder diep gefundeerd dan de vorige. Een verband tussen beide muren voor de 
oudste fase is niet meer vast te stellen aangezien de hoek van de muur, vermoedelijk op het ogenblik 
van de creatie van de riool (cfr. infra), grondig verstoord is.
Muur III/A/106/CD/2 is niet over de volledige lengte vrijgelegd omdat hij gedeeltelijk overbouwd is 
door muur III/A/106/CD/1 (cfr. infra) (Afb. 58). Deze muur is gemetst met baksteen (23,5/24 x 11,5/12 
x 5,5/6 cm) en een vrij zandige, grijzig gele kalkmortel in een combinatie van een kruis en een staand 
verband. Hij staat in verband met de voorgevel. In de richting van de Dender is muur III/A/106/CD/1 
steeds dieper gefundeerd. 

Op 7m50 van de voorgevel is er in muur III/A/106/CD/1 bovendien een deuropening van ca. 1 m breed 
voorzien (Afb. 59). De opening geeft via een trap (III/C/101) toegang tot een kelder die tegen de kade-
muur (III/A/116/CD/3) is aangebouwd. Deze trap is opgebouwd uit baksteenbrokken en kalkzandsteen. 
Bijkomend is een bakstenen (23,5/24 x 11,5 x 3 cm) trap (III/B/62) aanwezig aan de andere zijde van 
de kelder (Afb. 60). De bovenste laag van elke trede bestaat uit op de kant geplaatste bakstenen in een 
steens verband met een gelig grijze kalkmortel. Er zijn vier treden en naar boven toe blijkt de trap te 
draaien naar het oosten. De vloer van de kelder (III/A/114/AB/7) is gelegd met baksteen en een vrij 
tot weinig zandige, licht groenig grijze kalkmortel in een halfsteens verband. In deze vloer zijn verschil-
lende baksteenformaten te herkennen: 24 x 12 x 4 cm, 24/25 x 12 x 3 cm en 27 x 12,5/13 x 5 cm. Dit 
kan wijzen op het hergebruiken van oud bouwmateriaal. Ook in de muren van de kelder (III/A/90) zijn 
verschillende baksteenformaten te herkennen: 18 x 9 x 4 cm, ? x 12 x 5,5/6 en 21/22 x 12 x 4,5 cm. Het 
metselverband is niet zichtbaar door het gebruik van een harde pleister. De muur zelf is gevoegd met 
een vrij harde, weinig zandige, grijzig witte kalkmortel. In de kelder zijn geen aanzetten gevonden voor 
een gewelf wat er op zou kunnen wijzen dat hier een afdekking met hout gebruikt is.
Parallel met de lange zijde van de kelder bevindt zich ook een vrij brede muur met twee uitsprongen 
(III/C/104) die te interpreteren is als de fundering voor de haard (Afb. 61). De muur is gemetst met 
brokken baksteen (? x 12 x 5,5 cm) en een harde, weinig zandige, gelig grijze kalkmortel. Opmerkelijk 

Afbeelding 58: Muur III/A/106/CD/1 (rechts) overbouwt muur III/A/106/CD/2 (links).
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is dat deze muur losstaat van de andere muren en dus niet de twee zijgevels met elkaar verbindt. Dit 
kan betekenen dat er aan weerszijden van de haard een deuropening was. Een andere mogelijkheid is 
dat nog steeds een deel van het huis uit vakwerk bestond en dat hiervan in de bodem niets bewaard 
is gebleven. 

Eén fragment van een vloer (III/B/45) die bij dit gebouw hoort, is opgebouwd uit brokken baksteen en 
tegels (formaat 19 x 19 x 3 cm), gevoegd met leem en gefundeerd op een opmaaklaag van leem die ook 
zichtbaar is aan de onderkant van context III/A/78 (Afb. 62 en 63). Deze laatste is slechts sporadisch 
bewaard en dus niet apart vrij te leggen. Uit context III/A/78 is slechts één scherf gerecupereerd die te 
dateren is in de periode 1300-1550 AD. Een ander vloerfragment (III/C/96) bestaat uit baksteen (22,5 
x 11,5 x 5 cm) met een harde, weinig zandige, licht grijzig gele kalkmortel. Tussen beide fragmenten is 
geen verband aantoonbaar, maar ze liggen wel op quasi dezelfde diepte.
Uit de opgraving blijkt duidelijk dat het steegje ten oosten van dit huis ook reeds van in het begin aan-
wezig moet geweest zijn. Dit is af te leiden uit het feit dat de hierboven beschreven kelder via een trap 
(III/C/2) in het steegje toegankelijk is (Afb. 64). Deze trap bestaat uit vijf treden met een bakstenen fun-
dering (18 x 9 x 4 cm) en een kalkzandstenen plaveisel. Onderaan de trap bevindt zich een verharding 
met kalkzandstenen kasseien (III/D/84). Deze loopt nog verder dan de toegang tot de kelder en heeft 
een hellend verloop in de richting van de Dender. Vermoedelijk is deze trap dan ook te beschouwen als 
een zogenaamde watertrap. 

Afbeelding 59: Deuropening van watertrap naar kelder. Afbeelding 60: Toegangstrap aan andere zijde van de 
kelder.

Afbeelding 61: Zicht op één van de haardwangen. De andere ligt onder de recente waterleiding.
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In een tweede fase verschijnt een kelder die in 
de westelijke hoek tegen de binnenzijde van de 
voorgevel is aangebouwd (Fig. 84 en Afb. 65). 
Vermoedelijk gebeurt dit kort na de vorige fase 
gezien de overeenkomst in baksteenformaten. 
De insteek (III/A/101/AB/11) van de kelder 
doorsnijdt de leemlaag waarop vloer III/B/45 
ligt. De muren (III/A/77) zijn opgebouwd met 
baksteen (25/26 x 12/12,5/13 x 5,5/6 cm) en 
een vrij harde, weinig tot vrij zandige, gelig wit-
te kalkmortel in een halfsteens verband. Het 
tongewelf is opgetrokken in een koppenver-
band en staat haaks op de straat. In de noorde-
lijke hoek geeft een trap toegang tot de kelder 
(Afb. 66). Deze trap bestaat uit een fundering 
van baksteen ( 24 x 12 x 4 cm en 18 x 9 x4 cm) 
en daktegels, gevoegd met een vrij zachte, zeer 
zandige, gelig bruine kalkmortel. Het verband 
is onregelmatig. De treden zelf bestaan uit bak-
steen (24 x 12 x 4 cm) en kalkzandsteenbrok-
ken. De vloer in de kelder is gemaakt van leem 
(Afb. 67).

In alle muren, met uitzondering van de muur aan de voorgevel, zijn nissen aangebracht (Afb. 68). In de 
noordoostelijke muur betreft het twee rechthoekige nissen met licht gewelfde bovenzijde (breedte: 45 
cm, hoogte: 38 cm, diepte: 52 cm en breedte: 45 cm, hoogte: 38 cm, diepte: 45 cm). Ook in de zuid-
oostelijke muur bevonden zich ooit twee nissen van dezelfde vorm. Hiervan is er echter slechts één 
bewaard (breedte: 40 cm, hoogte: 38 cm, diepte: 40 cm). De andere is verstoord door de waterleiding. 
De nis in de zuidwestelijke muur heeft een ander uitzicht (breedte: 23 cm, hoogte: 44 cm, diepte: 42 
cm) (Afb. 69). De bovenzijde is driehoekig en hij is veel smaller dan de andere vier. In deze laatste muur 
bevindt zich ook een keldergat (III/A/82) dat op een later tijdstip is ingebracht en dus niet aanwezig was 
in het oorspronkelijke ontwerp. Hiervoor is een gat uitgekapt in de muur. De zijkanten van deze opening 
zijn nadien rechtgezet met baksteen (? x 12 x 6 cm) en een harde, weinig zandige, gelig witte kalkmor-
tel. De aanwezigheid van dit keldergat wijst erop dat ook aan deze kant geen bebouwing aanwezig was 
op dat ogenblik. Mogelijk gaat het hier over dezelfde situatie als aan de andere zijde van de woning, 
namelijk een steegje dat leidt naar een watertrap.
Tot op dit ogenblik zal het perceel ten zuidoosten van de woning, het latere nummer 733 (cfr. infra), 
onbebouwd blijven en minstens vanaf ergens in de 15de eeuw als tuin voor de hier besproken woning 
dienst doen.

Afbeelding 62: Restant vloer III/B/45. Afbeelding 63: Onder de bovenste laag in dit profiel is een dun 
leembandje aanwezig dat te beschouwen is als de opmaaklaag 
voor vloer III/B/45.

Afbeelding 64: Zicht op de watertrap.



92Figuur 84: Syntheseplan van de tweede fase van bewoning op perceel 734. 1: Kelder.
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Bij de aanvang van de derde fase gebeuren een aantal grote wijzigingen die in verband te brengen zijn 
met de creatie van een nieuwe kademuur (Fig. 85). Deze valt buiten het opgravingsareaal (cfr. supra). De 
opvulling van de watertrap en kelder (III/A/106/CD/9 en III/A/114) tegen de eerste kademuur zijn hier-
mee in verband te brengen en zullen hier verder niet meer aan bod komen. Op basis van de vondsten 
is ook de opvulling van de kelder met de nissen (III/A/79) in deze periode te plaatsen (Afb. 70 en Fig. 
86). Het totaal aantal scherven uit deze context bedraagt 653. Hiervan behoort ruim drie vierde (75,80 
%) toe aan het rood lokaal gedraaid aardewerk. Met 17,92 % van het aantal scherven is het steengoed 
met engobe/zoutglazuur de tweede belangrijkste groep. De andere aardewerkgroepen zijn aanwezig in 
eerder marginale hoeveelheden. Het gaat hierbij om 4,44 % majolica, 1,38 % grijs lokaal gedraaid aar-
dewerk , 0,15 % witbakkend aardewerk en 0,31 % faïence (Fig. 87 en Afb. 71). Deze laatste categorie is 

Afbeelding 65: Zicht op de nieuw 
ingebracht kelder in fase 2.

Afbeelding 66: Zicht op de trap in de nieuwe kelder. Afbeelding 67: De vloer bestaat uit leem.

Afbeelding 68: In de muren zijn verschillende nissen aangebracht.

Afbeelding 69: Zicht op de nis in de zuidwestelijke muur en op een later ingebracht keldergat.



94Figuur 85: Syntheseplan van de derde fase van bewoning op perceel 734. 1: Kelder of neerkamer, 2: Kelder of neerkamer; 3: Steegje; 
4: Huis op perceel 733; 5: Keldertje; 6: Riool.
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Afbeelding 70: Zicht op de doorsnede van de keldervulling.

Figuur 86: Coupetekeningen van de kelder.



96

als intrusief te beschou-
wen.140 Binnen de cate-
gorie van het rood lokaal 
gedraaid aardewerk zijn 
papkommen (Fig. 90: 
1-12), borden (Fig. 90: 
13-16), een vergiet (Fig. 
90: 17), olielampen (Fig. 
90: 18-19), een zalfpotje 
(Fig. 90: 20), grapen (Fig. 
91: 1-13), een bloempot 
(Fig. 92: 1), een pispot 
(Fig. 92: 5) en teilen (Fig. 
92: 2-4, 6-11) te vinden. 
In het steengoed zijn drie 
kannen (Fig. 88: 1-3) en 
twee flessen (Fig. 88: 4-5) 
aanwezig. Drie wand-
scherven vertonen een ingekraste of gestempelde versiering (Fig. 88: 6-8). In het grijs lokaal gedraaid 
aardewerk is slechts één randfragment, van een teil (Fig. 88: 10), aangetroffen. Het witbakkend aarde-
werk is vertegenwoordigd in de vorm van een zalfpotje (Fig. 88: 9) en de majolica door een bord (Fig. 
88). Deze vulling is op basis van het aardewerk te plaatsen tussen 1576 en 1625. In de keldervulling zijn 
tevens zeven munten en één muntgewichtje aangetroffen. Laatstgenoemde is een gewichtje van een 
Engelse dubbele gouden nobel geslagen in Gent en te dateren na 1499.141 Onder de munten bevinden 
zich drie korten van Filips II, één denier van het kapittel van Maubeuge, één koperen Penny, één Mérau 
en één koperen Poulseur uit Stavelot, respectievelijk geslagen tussen 1571 en 1577/78, tussen 1542 en 
1562, tussen 1525 en 1550, in 1558 en in 1575.142  

140  Ook hier doorsnijdt de eerder genoemde waterleiding de kelder. 
141  Nr. 11 in bijlage
142  Nrs. 4 t.e.m. 10 in bijlage

Figuur 87: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/79.

Afbeelding 71: Selectie van de vondsten uit context III/A/79.
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Figuur 88: Aardewerk uit context III/A/79 (Schaal 1/3). 1-8: Steengoed met engobe/zoutglazuur, 9: Witbakkend, 10: Grijs lokaal gedraaid.

Figuur 89: Majolica bord uit context III/A/79 (Schaal 1/3).
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Figuur 90: Aardewerk uit context III/A/79 (Schaal 1/3). 1-20: Rood lokaal gedraaid.

Afbeelding 72: Uit 
III/A/79 kwam een 
grote hoeveelheid 
kanonskogels.
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Figuur 91: Aardewerk uit context III/A/79 (Schaal 1/3). 1-13: Rood lokaal gedraaid.

Afbeelding 73: Zicht op de kanonskogels tijdens de opgraving.
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Naast een grote hoeveelheid aardewerk bevonden er zich ook 75 kanonskogels in kalkzandsteen in de 
vulling (Afb. 72 en 73). De diameter van deze kogels ligt tussen 5,30 cm en 6,40 cm. De meerderheid 
van de kogels (54,67 %) heeft een diameter van 5,50 cm (Fig. 93). Daarnaast is ook een bewerkt stuk na-
tuursteen gevonden. Het betreft hier waarschijnlijk een onafgewerkte vijzel in kalkzandsteen (Afb. 74). 

Figuur 92: Aardewerk uit context III/A/79 (Schaal 1/3). 1-11: Rood lokaal gedraaid. 
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Uit deze kelder is eveneens een groot aantal metalen vondsten gerecupereerd. Na het röntgenonder-
zoek is een selectie gemaakt van te conserveren voorwerpen. Deze conservatie vergemakkelijkte ach-
teraf de identificatie. Naast een aantal reguliere gebruiksvoorwerpen zoals messen, vuurslagen, een 
schaar, gespen,…  (Afb. 75 en 76) zijn er ook enkele werktuigen (wiggen, een schaaf, een zaag en een 
beitel) in verband te brengen met houtbewerking (Afb. 78, 79, 81 en 82). Bovendien hebben verschil-
lende objecten in metaal ooit dienst gedaan als onderdeel van meubels (scharnieren, beslag) (Afb. 80 
en 83). Verder bevinden er zich ook verschillende deur- en/of luikhengsels in de collectie (Afb.77). Uit 
deze gegevens kan afgeleid worden dat in deze woning op het einde van de 16de eeuw waarschijnlijk 
een steen- en/of houtbewerker aan het werk is geweest.

Figuur 93: Grafiek van de diameter van de kanonskogels.

Afbeelding 74: 0nafgewerkte vijzel uit context III/A/79. Afbeelding 75 : Gespen uit context III/A/79.
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Afbeelding 78: Houtschaaf uit context III/A/79.

Afbeelding 76: Vuurslagen uit context III/A/79. Afbeelding 77: Hengsel uit context III/A/79.

Afbeelding 79: Zijaanzicht van een wig uit context III/A/79. Afbeelding 80: Beslag uit context III/A/79.



103Afbeelding 83: Scharnier uit context III/A/79.

Afbeelding 82: Zaag uit context III/A/79.

Afbeelding 81: Beitel uit context III/A/79.

Afbeelding 84: Zicht op de coupe van III/A/114.                           
Ook hier zijn pakketten steenkool aanwezig.
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Opvallend is wel dat in deze kelder143 (III/A/79) naast de grote hoeveelheid metalen vondsten ook een 
pakket steenkool, sintels en slakken aanwezig is (Afb. 84). Een XRF-analyse van de slakken uit III/A/79 
door Kaatje De Langhe en Sylvia Lycke144 indentificeerde ze als afvalproducten van ijzerproductie en 
-bewerking. Het gaat meer bepaald om reductieslakken (Fig. 94). De aanwezigheid van steenkool145, 
gebruikt als brandstof, ondersteunt deze interpretatie. Het kan dus ook zijn dat op deze plek een smid 
woonde en werkte. De gevonden metalen voorwerpen zijn dan eerder te verklaren als onderdeel van 
zijn productie. 

Naast de aanwezigheid van metaalslakken in beide kelders is ook een randfragment van een bloempot 
uit III/A/114 te puzzelen aan een bloempot uit III/A/79. Twee bijkomende argumenten voor een gelijk-
tijdige demping. Zoals reeds aangehaald in punt 7.2.3. kan dit verband houden met de wijzigingen aan 
de kademuur in het eerste kwart van de 17de eeuw. Als de stadsrekening uit 1594 betrouwbare info 
levert, is het zelfs mogelijk dat de erin vermelde afbraak van vier woningen te associëren is met het 
opvullen van de kelders. Kort na de opvulling is in het steegje ten noordoosten van huis 734 een nieuwe 
kasseiing (III/A/144) bestaande uit kalkzandsteen en Doornikse kalksteen aangelegd (Afb. 85). De func-
tie van de watertrap is op dat ogenblik volledig verdwenen. Waarschijnlijk dient vanaf dit ogenblik het 
steegje ook louter als toegang tot het perceel 733.

De heroprichting van de woning maakt gebruik van hetzelfde grondplan voor de buitenmuren. Voor de 
noordoostelijke zijgevel is dit het meest duidelijk. Hier vervangt muur III/A/106/CD/1 de vorige. Hij zal 
bovendien de toegang tot de kelder overbruggen met een grondboog (Afb. 86). Het baksteenformaat 
van deze muur bedraagt 24/24,5 x 11/12 x 5,5/6 cm. Hiernaast zijn ook brokken kalkzandsteen gebruikt 
samen met een vrij harde, weinig zandige, grijzig gele kalkmortel. Het metselverband is onzorgvuldig 

143  Ook in de kelder III/A/114 is een grote hoeveelheid steenkool, sintels en slakken teruggevonden.
144  De Langhe et al. 2014. (zie bijlage)
145  Windey 2013, p. 79.

Afbeelding 89: Zicht op enkele vondsten uit III/A/88.
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Afbeelding 85: De nieuwe kasseiing van het steegje.

Afbeelding 86: De deuropening is overbouwd met een grondboog 
in de derde fase.

Afbeelding 88: In de derde fase ontstaat een nieuwe indeling van de woning. De haard is verdwenen.

Afbeelding 87: Een klein keldertje of neerkamertje leunt aan tegen 
de nieuwe binnenmuur.

Figuur 94: Combinatiegrafiek van XRF-analyses op een metaalslak 
uit context III/A/79.



106Figuur 96: Aardewerk uit context III/A/88 (Schaal 1/3). 1: Rood lokaal gedraaid, 2-5: Steengoed met engobe/zoutglazuur.

Figuur 95: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/88.
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en lijkt het meeste op een kruisverband. Ook de oorspronkelijke achtergevel is verdwenen en vervan-
gen door III/A/116. Ook hier zijn bakstenen (23/24 x 11/12 x 5,5/6 cm) en kalkzandsteen gebruikt in 
combinatie met een vrij harde, weinig zandige, grijzig gele kalkmortel. Deze muur is later ook gebruikt 
voor het huis op perceel 733. 
Ook de binnenindeling van de woning verandert volledig. De haard is verdwenen en een nieuwe schei-
ding tussen een voor- en achterkamer verschijnt (III/A/108) (Afb. 88). De muur bestaat uit baksteen (25 
x 12 x 6 cm en 20/21 x 10,5 x 6 cm) en een vrij harde, weinig zandige, gelige witte kalkmortel in een 
onregelmatig verband. 
Tegen de noordwestzijde van deze muur is een klein keldertje of neerkamertje (III/A/87) gebouwd (Afb. 
87). De muren zijn gemetst met baksteen (? x 12 x 6 cm), kalkzandsteen en Doornikse kalksteen. 

Voor de voegen is een vrij harde, weinig zandige, gelig witte kalkmortel gebruikt. Aan de binnenzijde 
zijn de muren met pleister afgewerkt. In de oostelijke hoek van het keldertje is een rond veegputje 
deels uitgekapt in de muur. Dit betekent dat de bovengrondse muur smaller moet geweest zijn dan de 
fundering (III/A/108). De vloer van de kelder (III/B/64) bestaat uit hoofdzakelijk rode tegels, al komen 
er ook enkele zwarte voor. De tegels (13/13,5 x 13/13,5 x 2,5 cm) zijn gelegd in een halfsteens verband 
en als bindmiddel is leem gebruikt. 
In de puinvulling van deze kelder (III/A/88) is een grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen. In totaal 
gaat het om 777 scherven. Daarvan is 57,66 % toe te wijzen aan het rood lokaal gedraaid aardewerk, 
24,71 % aan faïence en 15,44 % behoort toe aan het steengoed met engobe/zoutglazuur. Ook het 
steengoed uit Westerwald is met een percentage van 1,54 vertegenwoordigd. Witbakkend aardewerk 
en majolica zijn respectievelijk met slechts 0,13 % en 0,39 % aanwezig in de context. Eén fragment 
is niet gedetermineerd (Fig. 95). Van deze context is slechts een selectie van de vondsten getekend. 
Het gaat in de eerste plaats om een lollepot in rood lokaal gedraaid aardewerk (Fig. 96: 1 en Afb. 89). 
Daarnaast komen in het steengoed met engobe/zoutglazuur vier voorraadpotten voor (Fig. 96: 2-5). 
Op basis van deze vondsten is het opvullen van dit keldertje reeds gebeurd in de tweede helft van de 
17de of de eerste helft van de 18de eeuw. De aanwezigheid van een koperen munt in de vulling laat 
toe om deze datering te verfijnen. Het betreft een dubbele oord ten tijde van Maria-Theresia geslagen 
in Antwerpen in 1750.146

146  Beeckmans 2014, nr. 1. (zie bijlage)

Afbeelding 90: Zicht op de grote kelder of neerkamer tegen de achtergevel.
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Ook aan de andere zijde van muur III/A/108 verschijnt een nieuwe kelder of neerkamer (Afb. 90). 
Naast twee nieuwe muren (III/A/115 en III/A/109) maakt deze kelder gebruik van de reeds bestaande 
muren. Beide muren bestaan uit baksteen (22/22,5 x 10 x 6 cm) met een harde, weinig zandige, gelig 
witte kalkmortel. Alle zijden van de kelder zijn afgewerkt met pleister. De vloer (III/A/110) is gelegd met 
rode en zwarte tegels (14 x 14 x 2,1 cm) in een halfsteens verband met een vrij harde, weinig zandige, 
grijzig witte kalkmortel. In de zuidwesthoek is een veegputje gemetst met bakstenen ( 16 x 7 x 4 cm) in 
een halfsteens verband. De mortel is dezelfde als deze voor de vloer. Deze kelder is nog lang in gebruik 
geweest, wellicht zelfs tot aan de afbraak van de woning in 1940. Op de vloer kleefden immers nog 
restanten van balatum.

In een laatste fase zal het steegje aan de zuidzijde van de woning overbouwd geraken. Dit moet reeds 
gebeurd zijn vóór 1830 aangezien dit straatje niet meer zichtbaar is op de kadasterkaarten. Een diepe 
riolering, waarvan de bodem afloopt naar het zuidwesten in de richting van Dender, neemt de plaats 
in (Afb. 91). Hiervoor zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd. Enkele nieuwe muren (III/A/19, III/A/73, 
III/A/74, III/A/75B en III/C/111) bakenen het verloop van de nieuwe riolering af. Muur III/A/73 (bak-
steen, 19 x 8 x ? cm, onregelmatig verband), muur III/A/74 (baksteen, 23 x 11 x 5/6/6,5 cm en 20 x 9,5 
x 4,5 cm, tegel, daktegel en kalkzandsteen, onregelmatig verband) en muur III/A/19 (baksteen, 22 x 
10,5/11 x 6, staand verband) zijn allen gevoegd met een harde grijze asmortel. Dit komt de waterdicht-
heid van de muur ten goede. Voor de overwelving (III/A/136) zijn bakstenen (? x 11 x 5,5 cm en 18 x 8 
x 4,5 cm, koppenverband) gebruikt. De vloer van de riolering (III/A/72/AB/4) bestaat uit baksteen (23 x 
10 x 5,5 cm) in een min of meer halfsteens verband (Afb. 92). De riolering loopt ook nog een stuk door 
onder de Bisschopsstraat. Hiervoor waren aanpassingen nodig aan de voorgevels van de woningen. In 
dit verband zijn de muren III/A/75B (baksteen, 25 x 10,5/12 x 5,5 cm, Doornikse kalksteen en kalkzand-
steen, onregelmatig verband), III/A/3 en III/A/4 (beide baksteen, 24 x 12 x 5/5,5 cm) te vernoemen. 
Ook een bezinkputje (III/A/2, baksteen 18 x 9 x 4,5 cm), gelegen tegen de voorgevel van huis nummer 
735, is gevoegd met de eerder vernoemde grijze asmortel en is wellicht nog later toegevoegd.
De vulling van de riool (III/A/72) bevatte in de onderste vulling een grote hoeveelheid kleine vondsten 
zoals knopen, speldjes,… die allen te dateren zijn in de late 19de en eerste helft van de 20ste eeuw. Ook 
deze structuur blijft dus in gebruik tot aan de afbraak in 1940.

Afbeelding 91: Zicht op de riool. Afbeelding 92: Zicht op de coupe van de riool.
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7.4.1.3. Perceel 733

De bewoningsgeschiedenis van dit perceel, waarvan enkel het noordoostelijk deel in het vlak zit, begint 
in het eerste kwart van de 17de eeuw. Deze datering is het resultaat van een confrontatie van de histo-
rische gegevens, de verkoop van perceel 733 in 1602 AD147, en de datering van de laatste dempingsfase 
tussen 1600 en 1625 AD (cfr. supra). 

In de eerste fase is het gebouw begrensd door de oudere kademuur (III/A/130) en twee nieuwe muren 
(III/A/107 en 116) (Fig. 85). Door de aanwezigheid van een waterleiding blijft er onduidelijkheid over de 
zuidelijke begrenzing van het pand. Mogelijk liep het gebouw door tot tegen muur III/A/51, maar het 
kan evenzeer kleiner geweest zijn, tot III/A/74. Waarschijnlijk is deze laatste hypothese de meest waar-
schijnlijke, aangezien de begrenzing van het huis op perceel 734 dezelfde is (cfr. supra). Beide nieuw 
opgericht muren zijn opgebouwd uit bakstenen, respectievelijk 24 x 10/12 x 5/6 cm en 23/24 x 11/12 
x 5,5/6 cm, met een vrij harde, licht grijzig gele tot witte kalkmortel. De vloer binnen dit perceel hangt 
niet samen met deze oudste fase, maar wel met de bouw van muur III/A/106a, die vermoedelijk als 
versteviging tegen III/A/107 is gezet (Afb. 93). Deze is opgebouwd uit bakstenen (25 x 12 x 6 cm) in een 
incorrect Vlaams verband. Bij zowel de constructie van de vloer als de muur is leem gebruikt in plaats 
van mortel. De vloer (III/A/127) is slecht bewaard gebleven en bestaat bovendien uit een samenraap-
sel van tegels (21 x 21 x 2,3 cm, 15 x 15 x ? cm, 27 x 27 x 4 cm en 12 x 12 x ? cm), Doornikse kalksteen, 
bakstenen (18 x 9 x4 cm en 25 x 12 x ? cm) en natuurstenen van verschillende formaten. Net zoals de 
besproken kademuur is deze vloer doorheen de tijd sterk verzakt. Bovenop de vloer is een munt aan-
getroffen. Het gaat om een koperen penny, die te dateren is in de tweede helft van de 16de eeuw148. 
Dit spreekt de datering op basis van de historische bronnen en de datering van de dempingsfase niet 
tegen.
Op een later ogenblik is er bovenop de vloer een sokkel (III/A/126) gebouwd, bestaande uit een blok 
Doornikse kalksteen op een puinfundering. De bedoeling hiervan is niet duidelijk.

147  De bouw van een woning op dit perceel vangt kort na deze datum aan.
148  Beeckmans 2014, nr. 2. (zie bijlage)

Afbeelding 93: Zicht op de vloer van perceel 733.
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Na verloop van tijd is in de noordelijke hoek van het gelijkvloerse woonniveau een kleine kelder inge-
plant (Afb. 94). Hiervoor is een deel van muur III/A/116 bepleisterd, en zijn een aantal nieuwe muren 
opgericht (III/A/124 en III/A1/3 t.e.m. 5). Deze zijn opgebouwd met twee soorten baksteen (21 x 9,5 x 
4,5 cm en 16 x 8 x 4 cm) en een groenig gele kalkmortel in een halfsteens metselverband. Op de muren 
is ook pleister aangebracht. De vloer (III/A1/2) bestaat uit halfsteens geplaatste rode en zwarte tegels 
(14 x 14 x 2,4 cm) gevoegd met leem. De gekleurde tegels vertonen geen patroon. De vulling (III/A/123) 
bovenop deze vloer leverde geen dateerbaar materiaal op. 

Op een bepaald moment is de gang die vanaf de Bisschopsstraat richting de Dender leidde ingekort 
door de bouw van  muur III/A/145 (baksteen, 25 x ? x ? cm). Hiermee vergrootte de bebouwde opper-
vlakte van dit perceel. Deze wijziging is te dateren vóór de bouw van de nieuwe woning op perceel 732. 

De laatste ingreep in deze zone is de bouw van een beerput (Afb. 
95). De rechthoekige constructie is erg solide opgevat, getuige 
hiervan zijn de min of meer vierkante muurblokken (III/A/120) 
die de hoeken en het midden van de lange zijden verstevigen. De 
muren (III/A/119) en de verstevigingen zijn opgebouwd uit bak-
stenen (17/18 x 8 x 4 cm) en een grijzig witte kalkmortel. De bin-
nenzijde van de structuur is afgewerkt met een extra rij halfsteens 
geplaatste bakstenen (III/A/118) met een kleiner formaat (14 x 7 
x 3,5 cm) en een harde, licht grijze asmortel. De beerresten op de 
binnenmuren wijzen op het gebruik als beerput. De vloer bestaat 
uit tegels (12 x 12 x 2,5 cm) in steens verband en er is kalkmortel 
gebruikt voor het voegen. De vulling omvat een homogeen, pui-
nig pakket met weinig vondsten (Afb. 96). De datering kan dus 
louter geschieden op basis van de kadastrale gegevens. Hierbij 
dienen zich twee mogelijkheden aan. De oudste datering situeert 
deze beerput na 1860, wanneer perceel 733 volledig bebouwd 
is en dus niet langer beschikt over een achtererf. Hierdoor zou 
de aanleg van een beerput binnenshuis onvermijdbaar zijn. Een 
datering na 1922 is een tweede optie, gebaseerd op de opname 
van dit perceel in 732b. Bij de samenvoeging kan de herinrichting 
hebben geleid tot de bouw van een nieuwe beerput, eveneens 
binnen het gebouw. Dit nieuwe perceel heeft echter wel een ach-
tererf, wat deze laatste hypothese dan weer in vraag stelt. 

Afbeelding 94: Zicht op het keldertje 
op perceel 733.

Afbeelding 95: Zicht op de beerput op perceel 733. Afbeelding 96: Zicht op de coupe van 
de beerputvulling.

Afbeelding 97: Kelder met waterput op perceel 735.
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Figuur 97: Syntheseplan van de eerste fase van bewoning op perceel 735 en 736. 1: Huis op perceel 735; 2: Oven; 3: Waterput; 4: Kelder; 5: 
Halfronde structuur.

Figuur 98: Syntheseplan van de tweede fase van bewoning op perceel 735 en 736. 1: Kelder; 2: Bezinkput; 3: Riool; 4: Kelder – nieuwe 
trap; 5: Oven – nieuwe vloer; 6: Bijgebouw.
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7.4.1.4. Perceel 735

Dit perceel is slechts gedeeltelijk aangesneden vanwege een recente riolering die het opgravings-
vlak langs de westelijke zijde afbakent. Wat rest is een deel van een kelder begrensd door drie muren 
(III/A/5, III/A/13 en III/A/12) en de verstoring (Fig. 97). Voor de bouw van de zijgevel, III/A/13, zijn twee 
baksteenformaten gebruikt, 22 x 10,5 x 5,5 cm en 26/25,5 x 12 x 6 cm, in een duidelijk kruisverband 
met een vrij harde, donker groenig gele kalkmortel. Voor de muur die perceel 735 van 736 scheidt 
(III/A/12) is een gelijkaardig formaat gebruikt (23 en 25 x 11 x 6 cm), maar wel een andere vrij zachte, 
gelig bruine kalkmortel. De voorgevel, III/A/5, verschilt sterk van de andere muren en is op een later 
moment tegen III/A/13 gezet. De bakstenen zijn 20 x 9 x 5 cm en er is een vrij harde, licht gelig grijze 
kalkmortel gebruikt. Vermoedelijk is enkel deze laatste muur gelijktijdig met de kelder. 
Voor de aanleg van de kelder zijn zowel de muren (III/A/6) als de ondergrond (III/A/11) betegeld (Fig. 98 
en Afb. 97). Het formaat is niet te achterhalen aangezien de zeer harde, grijze cementvoegen niet re-
presentatief zijn, maar slechts dienen om tegels te suggereren. In de kelder staat tevens een waterput 
(III/A/8) met halfsteens geplaatste bakstenen (18 x 8,5 x 5 cm) en cement. Tegen de zuidoostelijke muur 
is haaks een muur (III/A/10) opgericht met dezelfde bakstenen als de waterput en in een halfsteens 
verband. Dit impliceert een kelderindeling met tenminste één nis. Vlakbij deze muur bevindt zich een 
holle, blokvormige uitsprong in de binnenmuur. De precieze functie hiervan is niet achterhaald. Het 
lijkt er op dat de kelder later is ingebracht in een reeds bestaand gebouw.
In 1940 is dit gebouw met de grond gelijk gemaakt om plaats te ruimen voor de latere wegenis. 

7.4.1.5. Perceel 736

Wat rest van de buitenmuren op perceel 736, komt overeen met de begrenzing zoals die op de kadas-
terkaart vanaf 1830 te zien is. Het betreft muur III/A/51, die opgebouwd is uit baksteen (25/26 x 12 x 
5,5/6 cm) met een vrij harde, gelig grijze kalkmortel in een duidelijk kruisverband (Fig. 97). Deze muur 
fungeerde tevens als kademuur (cfr. supra) en dateert deze structuur in de 15de eeuw. In verband met 
III/A/51 zit nog een andere muur met eenzelfde baksteenformaat, III/A/40, waarvan niet met zeker-
heid te zeggen is of het om een buiten- of binnenmuur gaat. In ieder geval gaat het om één en dezelfde 
bouwfase. Van de noordelijke zijde is door de aanleg van een overdekte riolering (cfr. supra) niets be-
waard gebleven. 

Het noordoost-zuidwest georiënteerde deel van muur III/A/40 is naderhand hergebruikt voor de con-

Afbeelding 98: Zicht op de oven bij vrijlegging.
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Afbeelding 99: Zicht op de coupe van de oven. Afbeelding 100: Zicht op het eerste (recentste) vloerniveau van de 
oven.

Afbeelding 101: Zicht op het tweede vloerniveau van de oven. Afbeelding 102: Zicht op het derde vloerniveau van de oven.

Figuur 99: Syntheseplan van de derde fase van bewoning op perceel 735 en 736. 1: Oven – nieuwe vloer.
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structie van een oven (Fig. 98 en Afb. 98). De structuur is afgebakend door een muur (III/A/33) die op-
gebouwd is uit gerecupereerde brokken baksteen (? x 8 x 4 cm) en leem en heeft een sleutelgatvorm. 
Langs de binnenzijde zijn ze rood verbrand. Door de ongelukkige ligging naast de recente riolering was 
deze oven al voor meer dan de helft vergraven en is de positionering van de coupe niet optimaal (Afb. 
99). Niettemin zijn drie gebruiksfasen geattesteerd, elk gekenmerkt door de aanleg van een nieuw 
stookvloertje (III/A/36, III/A/38/AB/13 en III/A3/1) (Fig. 99 en Afb. 100, 101 en 102). De vloeren zijn 
opgebouwd uit onregelmatig geplaatste bakstenen (17 x 8,5/9 x 4 cm) zonder mortel. De stenen zijn 

overal sterk verbrand en zijn afgedekt door 
een houtskoolrijke laag, die op zijn beurt is 
bedekt met een puinlaag (in het geval van 
vloer III/A/38/AB/13) of een zandleemlaag 
(vloeren III/A/36 en III/A3/1). Deze lagen 
zijn allen in situ verbrand, behalve die bo-
venop de recentste vloer, wat bevestigt dat 
dit effectief de laatste gebruiksfase is. De 
datering van de oven kan niet gebeuren op 
basis van vondsten, aangezien die er bijna 
niet zijn. Wel toont de onderlinge relatie 
met context III/A/40 aan dat deze minstens 
te dateren is vanaf de 15de eeuw. Het bak-
steenformaat van de vloeren doet zelfs 
vermoeden dat een datering in de 18de of 
19de eeuw het meest waarschijnlijk is. De 
functie van deze oven is niet achterhaald, 
maar het kan zijn dat ook deze oven te ma-
ken heeft met het zieden van zout (cfr. su-
pra). Alleszins zijn er in de historische bron-
nen tot in de 19de eeuw voor deze zone 

vermeldingen van zoutzieders.
Nabij deze structuur is nog een muur (III/A/32a) aangetroffen waarvan de functie niet nader te bepalen 
is. De constructie bestaat uit bakstenen (? x 11/12 x 6 cm) en een vrij harde, gelig bruine kalkmortel. 

Naast de oven is een deel van een volledig verstoorde waterput gedocumenteerd, waarvan de muur  
(III/A/26) is opgebouwd uit halfsteens geplaatste bakstenen (24 x 11,5/12 x 6 cm) en een vrij zachte, 
licht groenig grijze kalkmortel (Afb. 103). De insteek doorsnijdt alle nabij gelegen sporen en bestaat uit 
groenig grijs zand. 

In de westelijke hoek van het gebouw is naderhand een kelder of neerkamer gemaakt, waarvoor een 
deel van de bestaande muur is gemodificeerd (Afb. 104). Voor de inplanting ervan is eerst een deel 
van III/A/51 uitgekapt om er vervolgens een enkele baksteenmuur (III/A/50) tegenaan te zetten. De 
zuidelijke en westelijke keldermuren sluiten hierop aan. Allen zijn opgebouwd uit bakstenen (18,5/19 
x 9/9,5 x 4,5/5 cm) in staand verband met een vrij harde, gelig bruine kalkmortel en hebben een wit 
bepleisterde binnenzijde. De keldervloer bestaat uit halfsteens geplaatste tegels (18 x 8/8,5 x 4 cm) 
met een zeer harde, grijzig witte kalkmortel. Bij de vloer horen twee trappen, waarvan de oudste in de 
westelijke hoek gesitueerd is (Afb. 105). De oorspronkelijke trap bestaat uit halfsteens op de kant ge-
plaatste bakstenen op een bakstenen fundering (18,5/19 x 9 x 4,5/5 cm en 21 x 9 x 4,5/5 cm). Bij deze 
constructie behoort ook muur III/A/56 die opgebouwd is uit dezelfde bakstenen als de keldermuren. 
Deze muur is afgewerkt met twee lagen cement en één laag pleister en is hergebruikt voor de aanleg 
van de tweede trap (Afb. 106). Naast deze muur bevindt zich het oorspronkelijke veegputje III/C/66 
(16/17 x 8,5 x ? cm), dat achteraf overbouwd is geraakt. 
Op een bepaald ogenblik is deze trap dicht gemetst en is een nieuw exemplaar (III/A/57) gebouwd tus-

Afbeelding 103: Zicht op de waterput op perceel 736.
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Afbeelding 104: Zicht op de kelder op perceel 736. Afbeelding 105: Zicht op de oudste trap van de kelder met bijhorend 
veegputje.

Afbeelding 106: Zicht op een nieuwe trap en een nieuw veegputje.

Afbeelding 107: Zicht op een halfronde structuur tegen de oude 
kademuur.

Afbeelding 108: Zicht op het bijgebouwtje opgericht in 1846 
tegen woning 736.



116

sen III/A/56 en de nieuwe muur, III/A/57149 (18 x 8,5 x 4 cm, halfsteens verband). De opbouw van deze 
nieuwe trap is op dezelfde manier opgevat als de voorgaande (baksteenformaat: 21 x 9 x 4,5 cm, steens 
verband op de kant). De vloer blijft ongewijzigd doorheen beide fasen, met uitzondering van een lokale 
uitbraak voor de nieuwe trap en de gelijktijdige aanleg van een nieuw veegputje. De datering van de 
oprichting van deze kelder is moeilijk wegens het ontbreken van vondsten. Wel is te zeggen dat deze 
vermoedelijk in gebruik was tot aan de afbraak van de woning in 1940. Ook hier was een laagje balatum 
aan de vloer gekleefd.

In het zuidoosten van dit perceel, op het achtererf, bevinden zich een aantal fragmentaire structuren 
waarvan de halfronde constructie, III/A/68, de oudste is (Afb. 107). Dit bouwwerk sluit aan op muur 
III/A/51 en is koepelvormig opgebouwd met bakstenen (22/23 x 10/10,5/11 x 5/6 cm) en een harde, 
witte tot grijzig gele kalkmortel. Deze structuur kan ten vroegste opgericht zijn in het begin van de 17de 
eeuw, na de demping van dit deel van de Dender (cfr. supra), en is op basis van de mutatieschetsen ten 
laatste opgegeven in 1846. In dit jaar is immers een bijgebouwtje opgericht (mutatie 736 naar 736a) te-
gen de oorspronkelijke buitengevel van het pand (Afb. 108). Deze bouwfase is deels ook terug te vinden 
op de site. Het betreft een funderingsmuur, III/A/65 met een baksteenformaat van 25,5/26 x 12 x 6 cm 
en een zachte, grijze kalkmortel. De aanwezigheid van pleister op de bakstenen duidt op hergebruik. 
Dit bijgebouwtje is te dateren tussen 1846 en 1940 en eveneens zichtbaar op een aantal postkaarten 
uit 1900 en 1923 (Afb. 109).
Tegen de zuidelijke muur zit een klein vloertje, III/A/66, met tegels (18 x 8,5 x 4,5 cm) in halfsteens ver-
band. De andere zijde van de vloer sluit aan op een min of meer vierkante funderingsmuur met twee 
baksteenformaten, ? x 11,5/12 x 6 cm en 17 x 8 x 4,5 cm. Mogelijk hebben beide te maken met am-
bachtelijke activiteiten in het bijgebouwtje. Een voorzichtige indicatie hiervoor is de schoorsteen die op 
de postkaarten is waar te nemen. Deels onder de fundering is nog een muurtje (III/C/112) aangetroffen 
waaraan geen functie toe te wijzen is. 

149  Spoornummer.

Afbeelding 109: Postkaart 1923 toont duidelijk het bijgebouw tegen woning 736.



117Figuur 100: Syntheseplan van de eerste fase van bewoning op perceel 552 en 553. 1: Haard; 2: Lemen vloer.
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7.4.2. bewoning ten noorden van de bisschopsstraat

7.4.2.1. Perceel 552 en 553

Deze twee percelen vormen lange tijd één entiteit. De bespreking ervan zal dan ook samen gebeuren. 
Ondanks de 19de-eeuwse kelders, de diverse verstoringen en het resulterende ontbreken van muur-
verbanden is getracht om de bouwgeschiedenis te reconstrueren. Het resultaat is een logisch, maar 
hypothetisch verhaal dat, ondanks het ontbreken van een deel van het bodemarchief, degelijk onder-
bouwd is met de archeologische gegevens. 

In een eerste fase is langs de straat een gebouw op-
gericht, waarvan enkel de noordoostelijke begrenzing 
niet te traceren is (Fig. 100). De structuur is afgeba-
kend door muur III/A/194/AB/1 (cfr. supra150) langs de 
straatzijde, door III/A/195 langs zuidwestelijke zijde 
en door III/A/228 en III/B/186 in het noordwesten. De 
enige zijgevel (III/A/195) is opgebouwd uit natuurste-
nen, bakstenen (? x 13 x 5,5 cm en 21 x 9,5 x ? cm) 
en leem. Hier zijn tevens de wangen van een haard 
en de bijhorende vloer waar te nemen (Afb. 110). De 
vloer (III/B/125) bestaat uit tegels (14 x 14 x 2,5 cm) en 
bakstenen (? x 11 x 5 cm) met een gelig, bruine kalk-
mortel. In de rest van de ruimte ligt een lemen vloer 
(III/A/202/AB/5) die op basis van het profiel gelijktijdig 
met de muur blijkt te zijn. De oorspronkelijke achter-
gevel bestaat uit twee muren, III/A/228 en III/B/186, 
waarvan één van beide de andere verstevigde of ver-
ving (Afb. 111). Ze zijn opgebouwd uit bakstenen, 
respectievelijk ? x 11/12 x ? cm en 24 x 12 x 5/6 cm, 
en leem. De breedte van de constructie is niet nader 

150  Deze muur is ook al aanwezig in de oudste fase. Zie hiervoor 7.3.1.

Afbeelding 110: Zicht op de haard in de eerste fase van perceel 552 en 553. Afbeelding 111: Zicht op de uitbreiding van fase 
2 van perceel 552 en 553. Onderaan op de foto 
de nieuwe achtermuur, bovenaan op de foto de 
oude.

Afbeelding 112: Zicht op de uitbreiding van fase 2 van perceel 
552 en 553.



119Figuur 101: Syntheseplan van de tweede fase van bewoning op perceel 552 en 553. 1: Baksteen- en tegelvloer met gemetst 
bakje; 2: Lemen vloer.
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te bepalen, maar de lengte bedraagt op dat moment 7m50. Wanneer deze bouwfase precies aanvangt, 
is niet te achterhalen, maar op basis van de onderliggende ophoging is ze wel te dateren vanaf of na de 
14de eeuw en met enige voorzichtigheid zelfs na 1360 (cfr. supra). 

Al dan niet in een latere fase geschiedt er een uitbreiding in noordwestelijke richting, begrensd door 
een nieuwe muur (III/B/173) (Afb. 112 en Fig. 101). De bakstenen (23/23,5 x 10/10,5 x 5/6 cm) zijn 
gemetst in een incorrect Vlaams verband en gevoegd met leem. Dit breidt de lengte van het huis uit 
tot ongeveer 10m70. Deze bouwkundige ingreep gaat gepaard met de aanleg van een nieuwe lemen 
vloer (III/B/184) tussen de nieuwe muur en de oorspronkelijke achtergevel (Afb. 112). Op basis van 17 
scherven, waarvan 10 in rood lokaal gedraaid aardewerk, 4 in steengoed met engobe/zoutglazuur en 
3 in grijs lokaal gedraaid aardewerk, is deze gedateerd in de 14de eeuw. De mogelijkheid bestaat dat 
deze aanbouw gelijktijdig is opgericht met het deel aan de straatzijde. Dit deel van het gebouw bevat 
echter meerdere lemen vloeren (III/A/202/AB/5 en III/A/202/AB/3), wat misschien indicatief kan zijn 
voor een verschil in fasering. 

Op een bepaald moment is binnenin het gebouw een nieuwe muur (III/A/213) opgericht, samen met 
de aanleg van een betegeld vloerniveau (III/A/199) (Afb. 113). De muur bestaat uit Doornikse kalk-
steen, natuursteen en baksteen (25 x 12 x 5 cm) en een vrij zandige kalkmortel. De bijbehorende vloer, 
die net zoals de muur rommelig oogt, is opgebouwd uit bakstenen met uiteenlopende formaten (25 x 
11 x 6 cm, 24 x 11 x 4 cm, 23 x 11,5 x 5 cm en 18 x 8,5 x 4 cm), tegels (20 x 20 x 2,5 cm) en een groe-
nig gele kalkmortel. In deze vloer zit een met leem gemetseld bakje (III/B/131/AB/4) van bakstenen 
(? x 11/11,5 x 4,5/5,5 cm) en natuursteen (Afb. 114). Van de vulling is niks bewaard gebleven, maar 
onderaan zat wel een houtskoollaagje zonder sporen van in situ verbranding. Noch de functie noch de 
datering zijn nader te bepalen. 

Tussen deze binnenmuur en muren III/A/228 en III/B/186 zijn nog een aantal losse muurfragmenten 
aangetroffen, die te fragmentarisch bewaard zijn om te interpreteren. 

Afbeelding 113: Zicht op vloer III/A/199. Afbeelding 114: Zicht op de coupe van het gemetste bakje III/B/131/
AB/4 in vloer III/A/199.



121Figuur 102: Syntheseplan van de derde fase van bewoning op perceel 552 en 553. 1: Kelder; 2: Bijgebouw met waterput; 
3: Bijgebouw met tegelvloer; 4: Beerput.
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Vóór 1830 is een kelder ingeplant, die binnen het tot dan toe gekende gebouw valt (Fig. 102 en Afb. 
115). Vanaf dan kan er sprake zijn van een tweedeling tussen perceel 552 en 553. De keldermuur 
(III/A/239) sluit aan op de achtergevel (III/B/173) en is opgebouwd uit bakstenen (23,5/24 x 11,5/12 x 
6 cm) en een gele kalkmortel. In de noordelijke hoek is een bouwnaad te zien, maar dit zal hoogstens 
te maken hebben met het bouwen van de ene zijde voor de andere en zeker niet met een fasering. 
Na verloop van tijd is er tegen de binnenzijde een nieuwe, bepleisterde muur (III/B/112) aangebouwd 
met kleinere bakstenen (16 x 8 x 4 cm) en een harde grijze asmortel. Vermoedelijk diende deze ingreep 
als maatregel tegen vochtproblemen. De vloer is aangelegd met halfsteens geplaatste bakstenen (18 
x 8 x ? cm) en een gelijkaardige asmortel. De kelder was toegankelijk via een wenteltrap aan de zuid-

Afbeelding 115: Zicht op de kelder uit de derde fase. Afbeelding 116: Zicht op de keldertrap uit de derde fase.

Afbeelding 117: Zicht op gebouw op perceel 552.
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oostelijke zijde. Deze trap lijkt zowel in de oudste 
fase als na de herwerking van de binnenzijde in 
gebruik geweest te zijn. Getuige hiervan zijn mu-
ren III/B/114, die dezelfde kenmerken heeft als 
III/A/239 en III/B/112. De trap zelf bestaat uit na-
tuursteenblokken, gevoegd met een licht, grijzig 
gele kalkmortel op een bakstenen fundering. 
De wenteltrap verliest zijn functie nadat deze is 
toegemaakt met muur III/B/115 (Afb. 116). Het 
gebruik van asmortel en de aanwezigheid van 
pleister op de kelderzijde tonen aan dat de kelder 
zijn functie behoudt. Van een nieuwe toegangs-
trap ontbreken alle sporen. 
Uit de opvulling van de kelder zijn slechts 39 
scherven gerecupereerd. Het spectrum omvat 
zowel proto- en bijna steengoed als faïence fine 
en is dus zeer sterk vermengd. Deze vulling is 
naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van de afbraak van de gebouwen in 1864 (cfr. supra). 

Van de bebouwing op perceel 552, na de opsplitsing, zijn slechts een aantal muren (III/A/273 en 
III/A/241) en een vloer bewaard (Afb. 117). Ze zijn opgebouwd uit bakstenen (respectievelijk ? x 12 x 
? cm en 25 x 12 x 6 cm) en een vrij zachte, groenig grijze tot gele kalkmortel en vormen de buitenge-
vels van het gebouw. De noordwestelijke muur ligt op dezelfde lijn als de oude tuinmuur (cfr. supra), 
waaruit blijkt dat die perceelsgrens onveranderd is gebleven. Muurfragment III/A/298 kan op basis van 
baksteenformaat (? x 11,5/12 x ? cm), oriëntatie en mortel mogelijk tot dezelfde structuur behoren. 
De vloer, III/A/271, bestaat uit halfsteens geplaatste tegels (18 x 18 x 2,5 cm) gevoegd met een groenig 
gele kalkmortel. 
Beide behoren tot eenzelfde fase en zijn met de kadastergegevens te dateren van vóór 1830 tot 1864. 
De pakketten onder de vloer behoren tot een ophoging die gedateerd is tussen 1550 en 1600 (cfr. in-
fra). 
Het verhaal van het achtererf van beide percelen vangt aan met de ophoging van het terrein (Afb. 118). 
In deze context (III/A/277) zijn 326 aardewerkfragmenten aangetroffen. Rood lokaal gedraaid aarde-
werk (50,31 %) en grijs lokaal gedraaid aardewerk (38,34 %) zijn hier het best vertegenwoordigd, ge-

Afbeelding 118: Ophoging III/A/277 van het terrein is zichtbaar in 
deze coupe.

Figuur 103: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/277.
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volgd door steengoed met engobe/zoutglazuur (8,28 %), steengoed type Siegburg (1,23 %), witbakkend 
aardewerk (0,61 %), majolica (0,61 %) en 2 ongedetermineerde scherven (0,61 %) (Fig. 103). Ondanks 
wat ouder materiaal, levert dit een datering op tussen 1550 en 1600 AD. De ophoging zit bovenop de 
oude tuinmuur (cfr. supra) en stelt 
deze dus buiten gebruik. 

Daarna verschijnen er een aantal 
structuren en muren die moeilijk 
te dateren en te definiëren zijn. Te-
gen de kelder (cfr. supra) is op een 
bepaald ogenblik een klein bijge-
bouwtje (III/B/174) opgericht (Afb. 
119). De fundering bestaat uit gro-
te natuurstenen brokken, aange-
vuld met bakstenen (? x 11,5/12 x 
? cm) en leem. Heel de constructie 
doet eerder denken aan een tuin-
kot dan aan een uitbreiding van 
het gebouw. De datering is niet ge-
kend, maar het is met zekerheid na 
de inplanting van de aangrenzende 
kelder gebouwd. 

Binnenin deze structuur bevindt zich een waterput (III/A/280) opgebouwd uit bakstenen (21/22 x 9/9,5 
x 6 cm) met een vrij harde, licht grijzig witte kalkmortel. De insteek van de muur gaat door het opho-
gingspakket en is dus na 1550 te dateren. De relatie tussen de waterput en het bijgebouwtje is niet te 
achterhalen. Er is geen oversnijding tussen beiden dus de mogelijkheid bestaat dat ze met elkaar te 
maken hebben. 

Ten westen van het kot zijn de resten gevonden van een goot. Zowel de muren als de vloer bestaan uit 
bakstenen (? x 11/12 x 4,5/6 cm) gevoegd met kalkmortel. Het is niet duidelijk waarvoor deze afvoer 
diende, maar er is wel vastgesteld dat het deels bovenop de fundering van het bijgebouwtje zit. De 
goot raakt ten laatste vóór 1830 in onbruik (overbouwd door de kelder van perceel 554), maar het kot 
en de waterput, of één van beide, kunnen mogelijk langer bestaan hebben. 
Op perceel 552 bevindt zich nog een muurfragment (III/B/180) onder de reeds besproken vloer 

Afbeelding 119: Zicht op bijgebouw met waterput.

Afbeelding 120: Zicht op beerput III/A/291. Afbeelding 121: Zicht op de coupe van beerputvulling III/A/292/AB/2.
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(III/A/271) (cfr. supra). De oriëntatie zit wel in dezelfde lijn als die van de latere muren, maar het bak-
steenformaat verschilt dan weer (24 x 11/13 x 5/6,5 cm). Er is dus niet met zekerheid te achterhalen of 
deze dateert van voor of na de splitsing van het perceel. 

De laatste en tevens meest recente structuur op het voormalige achtererf is een beerput (Afb. 120). 
Zowel de muren (III/A/291) als de vloer (III/A/292/AB/3) zijn gebouwd uit bakstenen (18/19 x 8/8,5 
x 5 cm) met een gelig, witte kalkmortel en in het geval van de muren in een staand verband. Onder 
de puinige demping, was nog een deel van de beerputvulling (III/A/292/AB/2) aanwezig (Afb. 121). 
Ondanks het kleine volume van de put zijn 1857 scherven gerecupereerd. Faïence fine is hier het best 
vertegenwoordigd met 1530 fragmenten of 82,39 %. Het resterende gamma bevat witbakkend aarde-
werk (6,03 %), rood lokaal gedraaid aardewerk (3,98 %), porselein (1,88 %), steengoed met engobe/
outglazuur (1,78 %), faïence (1,72 %), steengoed type Westerwald (1,13 %) en Maaslands aardewerk 
(1,08 %) (Fig. 104). Op basis van de vondsten is de datering van de vulling te plaatsen tussen 1825 en 
1925 (Afb. 123). Een klein potje met deksel springt hierbij in het oog door zijn informatieve waarde. 
Op het deksel is hetvolgende te lezen: ‘Veritable Moële de Boeuf’ en ‘L.T. PIVER, Rue St. Martin N° 103 

Figuur 104: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/292/AB/2. Afbeelding 122: Deksel in faïence fine uit III/A/292/
AB/2.

Afbeelding 123: Selectie van de vondsten uit III/A/292/AB/2.
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A Paris’ (Afb. 122).151 Het betreft een potje voor rundermerg als medicinaal of cosmetisch product. 
De producent blijkt pas vanaf 1833 het vermelde adres te gebruiken. De kadastergegevens lijken hier 
echter waardevoller te zijn, want deze stellen een datering tussen 1868, bij het ontstaan van percelen 
555c en 555b (cfr. supra), en 1930 voorop. De enige dateerbare munt uit deze context leidt tot een nog 
verdere vernauwing van de datering, meer bepaald tussen 1900 en 1930.152

7.4.2.2. Perceel 557

Het deel van perceel 557 dat binnen het plangebied valt is op te delen in twee delen (Fig. 105). Het 
meest zuidelijke van de twee, aanpalend aan de straat, is een kelder afgebakend door context III/A/188 
(muren III/A/188, 189, 190 en 192153) (Afb. 124). Deze behoren allen tot dezelfde bouwfase, waarbij de 
bakstenen (22/23 x 10 x 6 cm) gemetst zijn in een kruisverband met een licht gelig grijze kalkmortel. De 
hele binnenzijde van de kelder is afgewerkt met een witte kaleilaag. De vloer bestaat uit één rij haakse 

151  http://library.panteion.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/389/1/BRIOT.pdf
152  Beeckmans 2014, nr. 17. (zie bijlage)
153  Spoornummers.

Afbeelding 124: Zicht op de kelder op perceel 557. Afbeelding 125: Vondst in de keldervulling: reclame voor sigaretten.

Afbeelding 126: Zicht op de tweede kelder en de haard opgericht na het dempen van een deel van de kelder.



127Figuur 105: Syntheseplan van de bewoning op perceel 557. 1: Kelder; 2: Kelder; 3: Haard.
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bakstenen rondom langs de muren, aangevuld met halfsteens geplaatste bakstenen (20 x 9,5/10 x ? 
cm) met een harde, donker grijze kalkmortel. Langsheen muren III/A/189154 en een deel van III/A/190155 
is met behulp van cement een goot geconstrueerd voor de opvang van water. Ongeveer de onderste 20 
cm van de aangrenzende muren is met dezelfde soort cement bepleisterd. Een mogelijke verklaring is 
dat de bewoners hier te kampen hadden met een vochtprobleem langs de straatzijde. 
De puinvulling van deze recente kelder is grotendeels machinaal uitgegraven, maar niettemin is tijdens 
het opkuisen een paneel in email tevoorschijn gekomen. Het betreft een reclamebord (80 x 50 cm) van 
het Britse sigarettenmerk “The FLAG” (Afb. 125). 

De andere archeologische resten op dit perceel beperken zich tot de westelijke hoek van een tweede, 
aangrenzende kelder (Afb. 126). Het baksteenformaat van deze langs de binnenzijde bepleisterde muur 
(III/A/216) komt overeen met dat van de vorige kelder, maar ditmaal is een staand verband gebruikt. De 
buitenzijde van de reeds besproken keldermuur III/A/192156 is hier herbruikt en bepleisterd. Na verloop 
van tijd is een nieuwe muur (III/A/226) gezet tegen III/A/216. De bakstenen zijn kleiner, 21 x 9,5 x 6 cm 
en bevinden zich in een kruisverband met een licht groenige grijze kalkmortel. Enkel de noordweste-
lijke zijde is bepleisterd en bakent zo een nieuwe, kleinere kelder af die naderhand opgevuld raakte met 
puin. In de ruimte tussen muren III/A/226 en III/A/192157 is daarna een haard geconstrueerd, waarvan 
de datering niet gekend is. Wat overblijft is een gebogen muur, III/A/223, met sporen van verbranding. 
De bakstenen zijn 17,5/18 x 8 x 4,5 cm groot en als specie is leem gebruikt. 
De te kleine oppervlakte liet niet toe om deze zone verder te onderzoeken. Op basis van het historisch 
onderzoek is wel vastgesteld dat het gebouw op dit perceel is gesloopt in 1931. 

154  Spoornummer.
155  Spoornummer.
156  Spoornummer.
157  Spoornummer.

Afbeelding 127: Zicht op de kelder van perceel 554.
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Figuur 106: Syntheseplan van de bewoning op perceel 554.

Afbeelding 128: Luchtfoto van perceel 555.



130Figuur 107: Syntheseplan van de bewoning op perceel 555. 1: Kelder; 2: Beerput; 3: Kelder; 4: Beerput III/A/301; 5: Beerput 
III/A/315; 6: Kuip III/B/139; 7: Kuip III/B/140; 8: Beerput III/A/254; 9: Kelder III/A/304; 10: Muur III/A/317. 
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7.4.2.3. Perceel 554

Dit perceel bevindt zich grotendeels buiten de site, met uitzondering van de noordoostelijke hoek van 
het voormalige gebouw (Fig. 106). Zowel het baksteenformaat (19 x 9 x 5,5), het metselverband (kruis 
in combinatie met staand) als de mortel (harde, grijze kalkmortel) van de muren binnen dit perceel 
(III/A/319 en III/A/320) komen overeen. Alle sporen in deze zone behoren tot dezelfde bouwfase. Bui-
tenmuur III/A/319 en binnenmuur III/A/320 omsluiten een kelder waarvan de vloer is opgebouwd uit 
steens geplaatste tegels, die parallel met III/A/319 afgeboord zijn met een rij langgerekte tegels (Afb. 
127). De onderzijde van de muren is waterdicht gemaakt met een in de cement geplaatste tegelrij van 
drie tegels hoog. Het overige deel van muur III/A/319 is met cement bepleisterd. Bij muur III/A/320 
valt op dat de zuidzijde betegeld is, wat impliceert dat ook daar een kelder zit, die helaas reeds was 
volgestort met stabilisé.
In 1930 verdwijnt de bebouwing op dit perceel. 

7.4.2.4. Perceel 555

Het grootste deel van dit perceel is inge-
palmd door twee 19de-eeuwse kelders 
langs de noordoostelijke zijde van het ter-
rein (Fig. 107 en Afb. 128). Op basis van 
de kadastergegevens is vastgesteld dat de 
oprichting van beiden correspondeert met 
het ontstaan en bebouwen van percelen 
555c en b in 1868. 

De meest zuidelijke van de twee, op per-
ceel 555b, is het eerst geconstrueerd (Afb. 
129). De muren zijn in één keer opgericht 
en bestaan uit baksteen (21/22 x 9,5/10,5 
x 5 cm) in een kruisverband en harde, licht 
grijze kalkmortel. De binnenzijde van de 
muren is bepleisterd en het onderste deel 
is met cement bestreken tegen het grond-
water. Muur III/A/248 heeft dezelfde ken-
merken, is gebouwd voor de aanleg van de 
trap en omsluit deels een aparte nis. De 
vloer van de kelder bestaat uit halfsteens 
geplaatste tegels (14 x 14 x 2,5 cm) met 
een zeer harde, grijzig gele kalkmortel. Vlak 

naast de trap is een veegputje gelokaliseerd. De trap is opgebouwd met steens op de kant geplaatste 
bakstenen (17,5/18 x 8 x 4/4,5 cm) die door veelvuldig gebruik slijtagesporen vertonen. Muur III/A/244, 
die in verband zit met III/A/245 (samen context III/A/210), maakt niet alleen een hoek in zuidwestelijke 
richting, maar loopt tevens door richting de straat. De precieze functie van deze muren is onduidelijk, 
maar het betreft in ieder geval geen kelderstructuur. 

Aan de zuidwestelijke zijde bevindt zich in verband met de keldermuren een beerput. De vloer 
(III/A/236/AB/3) is opgebouwd uit op de kant geplaatste bakstenen (21 x 10 x 5 cm) in onregelmatig 
verband met een zeer harde, licht bruinig grijze kalkmortel (Afb. 130). Vlak onder dit niveau bevindt 
zich een tweede onregelmatige, bakstenen vloer (21/22 x 9/10/11 x 5,5 cm) (Afb. 131). Het ontbreken 
van mortel, de slordige opbouw en de muren die slechts tot aan de eerste vloer bepleisterd zijn, wijzen 
eerder op een functie als fundering. 
De opgave (III/A/236) is niet gedateerd, maar de gebruiksfase (III/A/236/AB/2) daarentegen wel. In to-
taal zijn uit de vulling, die integraal is bemonsterd, 1109 scherven ingezameld. De meest voorkomende 

Afbeelding 129: Zicht op de zuidelijke kelder.
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aardewerkgroepen zijn faïence fine (63,66 %) en witbakkend aardewerk (16,05 %). Het overige deel 
omvat porselein (9,29 %), rood lokaal gedraaid aardewerk (7,30 %), steengoed met engobe/zoutgla-
zuur (1,80 %), grijs lokaal gedraaid aardewerk (0,63 %) en een aantal ongedetermineerde fragmenten 
(1,26 %) (Fig. 108). Het vormenspectrum herbergt onder andere zalfpotjes, tassen, borden, een olie-
pot, en kommen in faïence fine, een vaasje, tassen en onderbordjes in porselein, een bloempot in rood 
aardewerk en kookpotten met platte bodem in witbakkend aardewerk. Opmerkelijk is de aanwezigheid 
van een theepot in kapucijnergoed (porselein uit Qianlong, China) die dateert uit het einde van de 18de 
eeuw158 en dus een langere levensduur heeft gekend (Afb. 132). Onder het porselein bevinden zich 
tevens een aantal figurines, waaronder 
een herder met schaap, een poppenhoofd 
en een in een natuurlijk decor zittende cu-
pido geflankeerd door een witte duif (Afb. 
133). Voor de datering zijn de bestempel-
de zalfpotjes, tassen, kommen en borden 
zeer interessant. Zo zijn van twee tassen, 
één in porselein en één in faïence fine, de 
producenten gekend. De stempels leveren 
een datering op voor deze vondsten. Het 
betreft respectievelijk “Tielsch Altwasser 
Porselein”, gekenmerkt door een adelaar 
en de initialen C.T.159, dat geproduceerd 
is tussen 1875 en 1900 en het model SAX 
in faïence fine van de ‘Société Céramique 

158  Mondelinge mededeling Jan Huyghe (Raakvlak).
159  http://www.porcelainmarksandmore.com/silesia/altwasser_1/00.php

Afbeelding 130: Zicht op de beerputvloer III/A/236/AB/3. Afbeelding 131: Zicht op de tweede beerputvloer, onder III/A/236/
AB/3.

Figuur 108: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/236/AB/2.
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Afbeelding 133 Figurines in porselein uit III/A/236/AB/2.Afbeelding 132: Theepot in kapucijnergoed uit 
III/A/236/AB/2.

Afbeelding 134: Stempel Tielsch Altwasser Porselein uit III/A/236/
AB/2.

Afbeelding 135: Stempel Société Céramique Maestricht uit III/A/236/
AB/2.

Afbeelding 136: Stempel Société Céramique Maestricht uit 
III/A/236/AB/2.

Afbeelding 137: Stempel Paturage J.B. Cappellemans Ainé Jem-
mapes uit III/A/236/AB/2.

Afbeelding 138: Stempel Faïencerie Jemappes uit III/A/236/AB/2. Afbeelding 139: Stempel Boch Frères Keramis uit III/A/236/AB/2.
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Maestricht’, met een leeuwenmotief en bovenaan ‘Made in Holland’, gedateerd tussen 1895 en 1900 
(Afb. 134 en 135). De stempels op de zalfpotjes en op de kommen zijn niet leesbaar. Bij de faïence 
fine borden hebben vier exemplaren duidelijke stempels, waarvan één ook afkomstig van de ‘Société 
Céramique Maestricht, model DIV. E’. Hier staat ‘Made in Holland’ echter onderaan de stempel, waar-
door de datering tussen 14 november 1900 en 1957 komt te liggen (Afb. 136). De overige borden zijn 
geproduceerd door ‘Paturage J.B. Cappellemans Ainé Jemmapes’160, ‘Faïencerie Jemappes’ en ‘Boch 
Frères Keramis’161, die respectievelijk te dateren zijn tussen 1860 en 1870, 1870 en 1894 en vanaf 1844 
(Afb. 137, 138 en 139). 
Het materiaal in combinatie met de kadasterinformatie dateert de gebruiksfase van deze beerput tus-
sen 14 november 1900 en 1937, wanneer het gebouw op perceel 555b verdwijnt. 

Op de mutatieschets van 1868 is te zien dat ook de bouw van de 
noordelijke kelder in dit jaar moet hebben plaatsgevonden (Afb. 
140). De buitenmuur (III/A/255) bestaat uit bakstenen (18/19 x 
9 x 6) in kruisverband met een vrij harde, licht grijze kalkmortel. 
Deze muur sluit aan op de buitenmuur van de zuidelijke kelder 
en beide zijn bezet met respectievelijk cement en pleister. De 
cement op muur III/A/255162 (context III/A/255) reikt slechts tot 
aan muur III/A/263163 (context III/A/255) en loopt hierop door. 
De keldervloer is opgebouwd met halfsteens geplaatste tegels 
van 20 x 20 x 3 cm. Binnenin de kelder bevinden zich een aantal 
muren in de vloer, met eenzelfde baksteenformaat en mortel als 
de buitenmuur, die getuigen van een verdere opdeling. Ook een 
mortelspoor op de vloer (III/A/257) getuigt hiervan en impliceert 
een herindeling in een latere 

160 http://books.google.be/books?id=ENhmR_ksKrgC&pg=PA124&lpg=PA124&dq=faiencerie+jemmapes&sour
ce =bl&ots=IqF6lebijv&sig=2w_jwyTnh2y8u83siARZrKtfkg&hl=nl&sa=X&ei=tb8nT4edNIbO0QWRxsmCBQ&ved=
0CCIQ6AEwAA#v=onepage&q=faiencerie%20jemmapes&f=false
161  http://www.royalboch.com/history/
162  Spoornummer.
163  Spoornummer.

Afbeelding 140: Zicht op de noordelijke kelder.

Afbeelding 141: Zicht op beerput III/A/254.
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fase. De opstaande muur in de zuidelijke hoek fungeerde als kachelfundering, omvat een ander bak-
steenformaat, 17 x 8,5 x 5 cm en is gevoegd met cement. De ruimte in de noordwestelijke hoek is afge-
scheiden van de rest van de kelder door muur III/A/266. Vermoedelijk is dit samen met III/A/263 (18/19 
x 9 x 6 cm) de fundering voor een trap. Het kelderdeel tussen muur III/A/263164 en muur III/A/266 valt 
ook op door het kleinere tegelformaat (14 x 14 x ? cm) en de cementmortel. De historisch-cartografi-
sche bronnen documenteren een afbraak in 1930. 

Op het erf van perceel 555c is tegen de buitenzijde van de kelder, grenzend aan perceel 555b, een 
beerput geconstrueerd met een onregelmatige, vierhoekige vorm (Afb. 141). Hiervoor is aansluitend 
op III/A/255 en III/A/210 een L-vormige muur (III/A/254) gebouwd met gelijkaardige bakstenen en 
mortel als de eerstgenoemde. De binnenzijde is bezet met tegels (12 x ? x 2,5 cm) en een cementlaag 
die doorloopt over de vloer. Van de gebruiksfase van de beerput is niks bewaard gebleven en de opgave 
bevatte geen dateerbaar materiaal. De datering van perceel 555c tussen 1868 en 1930 is representatief 
voor die van de erbij horende beerput.

Op perceel 555 is op de grens met de kelder van perceel 554 nog een derde beerput gesitueerd (Afb. 
142). De oudste fase vangt aan met de bouw van muur III/A/301, bestaande uit bakstenen (22 x 10 x 6 
cm) met een vrij zachte, licht groenig grijze kalkmortel. Hiertoe behoort ook de vloer (III/A/300/AB/3), 

met tegels (22 x 10/10,5 x ? cm) in halfsteens verband en eenzelfde mortelsoort. Tot deze fase beho-
ren de beide stortgaten (III/A/299 en 303), die al dan niet gelijktijdig in gebruik zijn genomen. Op een 
bepaald moment is het zuidelijke stortgat, opgebouwd uit één blok natuursteen, opgegeven en toege-
metst met een nieuwe muur (III/A/302). Op hetzelfde ogenblik vindt een herstelling aan de westelijke 
muur plaats. Deze tweede fase is getypeerd door een groter baksteenformaat (24/24,5 x 11,5 x 6 cm). 
Tijdens deze fase blijft het noordelijke stortgat in gebruik. 
De opvulling van de beerput is op basis van 19 aardewerkfragmenten (7 faïence fine, 6 rood lokaal ge-
draaid aardewerk, 4 witbakkend aardewerk en 2 faïence) gedateerd in de 19de eeuw. De gebruiksfase 
van de vulling bevatte 93 scherven. Behalve rood lokaal gedraaid aardewerk (41,94 %) en faïence fine 
(40,86 %) is er ook faïence (7,53 %), steengoed type Westerwald (3,23 %), steengoed met engobe/
zoutglazuur (3,23 %), grijs lokaal gedraaid aardewerk (2,15 %) en één scherf witbakkend aardewerk 
(1,08 %) in teruggevonden (Fig. 109). Ook de gebruiksfase van de beerput is hiermee tussen 1800 en 
1900 gedateerd. 
Noch de datering van de vondsten noch de kadastergegevens laten toe om de gebruiksfase van deze 
gedeelde beerput nauwkeuriger te dateren. 

164  Spoornummer.

Afbeelding 142: Zicht op beerput III/A/301 
en III/A/302.

Figuur 109: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/300/AB/2.
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Op het achtererf van perceel 555 zijn nog een aan-
tal losse muurfragmenten geattesteerd. De oostelijke 
muur, III/A/304, heeft een baksteenformaat van 22 
x 10 x 6 cm en een harde, grijze kalkmortel. Pleister 
op de noordoostelijke zijde wijst op de aanwezigheid 
van een kelder. Deze muur is aan de hand van kadas-
tergegevens te dateren vanaf 1873, wanneer perceel 
555f ontstaat. Voor muur III/A/317, in de noordwes-
telijke hoek van de site, is een min of meer gelijkaar-
dig baksteenformaat (21 x 9 x 5,5 cm) en mortelsoort 
gebruikt. Waarschijnlijk gaat het hier om een deel 
van een beerput, getuige de aangekoekte beer op de 
noordelijke zijde. Er van uitgaand dat dit het geval is, 
verliest deze muur zijn functie in 1873, bij het bou-
wen van het pand op perceel 555e. 

Een laatste beerput op perceel 555 situeert zich ten 
zuiden van het hierboven besproken muurfragment 
(Afb. 143). De beerputmuur, III/A/315, is gebouwd 
met twee baksteenformaten, 22 x 11 x 6 cm en 20 x 9 
x 5,5 cm en een zeer zachte, licht bruine zandmortel. 
De vloer (III/A/314/AB/4) bestaat uit halfsteens geplaatste bakstenen (21 x 9 x ? cm) en een licht groe-
nig grijze, zachte kalkmortel. Van de beervulling zelf is slechts een zeer dun laagje bewaard gebleven. 
Hierin zijn 25 scherven gevonden, waarvan 19 faïence fine, 3 lokaal grijs gedraaid, 2 steengoed type 
Westerwald en 1 witbakkend aardewerk. De demping is zeer puinig en ook hier is weinig materiaal 
uit gerecupereerd. Het gaat in totaal om 17 scherven, waarvan 9 fragmenten in rood lokaal gedraaid 
aardewerk, 6 in faïence fine, 1 in grijs lokaal gedraaid aardewerk en 1 in steengoed met engobe/zout-
glazuur. Aangevuld met de kadastrale informatie kan deze beerput dus in gebruik geweest zijn tussen 
1800 en 1873. 

De oudste sporen op dit perceel, na de dem-
ping van de oude Dendergeul (cfr. supra), 
omvatten twee ophogingsfasen, III/A/315/
AB/5 en III/B/141. Om het terrein bebouw-
baar te maken, is deze zone, na het in on-
bruik raken van de geul, opgehoogd. De 
eerste fase, III/A/315/AB/5, bestaat uit een 
accumulatie van heterogene, licht groenig 
grijze tot grijzig bruine, zand- tot zandige 
zandleemlagen en situeert zich bovenop de 

Afbeelding 143: Zicht op beerput III/A/315.

Figuur 110: Coupetekening met ophoging III/A/315/AB/5. Figuur 111: Grafiek van het aardewerk uit context III/A/315/AB/5.

Figuur 112: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/141.
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voormalige depressie (Fig. 110). Uit deze pakketten zijn in totaal 71 aardewerkfragmenten ingezameld. 
Hierbij is het rood lokaal gedraaid aardewerk het meest dominant (83,10 %), gevolgd door grijs lokaal 
gedraaid aardewerk (11,27 %), steengoed met engobe/zoutglazuur (1,41 %), Maaslands aardewerk 
(1,41%), faïence fine (1,41 %) en één scherf die niet gedetermineerd is (1,41 %) (Fig. 111). Het ene 
fragment faïence fine is afkomstig uit de aangrenzende verstoring. Het aardewerkspectrum plaatst 
deze context in de 14de eeuw en de ligging bovenop de gedempte geul vernauwt deze datering tot 
1325 - 1400 AD. 
De samenstelling van de tweede ophogingscontext (III/B/141) is veel gevarieerder, donkerder van kleur 
en bevat meer puin en andere inclusies. Deze context leverde 169 scherven op, waarvan 73,96 % rood 
lokaal gedraaid aardewerk, 23,67 % grijs lokaal gedraaid aardewerk en 2,37% steengoed met engobe/
zoutglazuur (Fig. 112). Net zoals bij de vorige context, is het rood lokaal gedraaid aardewerk het best 
vertegenwoordigd. De datering komt hier eveneens tussen 1325 en 1400 AD te liggen. 
De relatie tussen beide fasen is niet bijzonder duidelijk. Mogelijk gaat het om één globale ophoging 
waarbij de samenstelling van de tweede context beïnvloed is door al dan niet agrarische activiteiten 
op het achtererf. 
Opvallend hier is dat in deze laatste context twee grote kuipen ingegraven zijn (Afb. 144). Van de con-
structie van de kuipen zelf rest niets en ze zijn opgevuld met vrij puinige lagen (Afb. 145 en 146 en Fig. 
113). Er is bijgevolg niet voldoende informatie beschikbaar om de oorspronkelijke functie te achter-
halen. In de opgave van beide kuipen, III/B/139 en III/B/140, zijn respectievelijk 144 en 68 scherven 
aangetroffen. Het ensemble van de eerste kuip omvat rood lokaal gedraaid aardewerk (59,03 %), grijs 
lokaal gedraaid aardewerk (36,11 %), steengoed met engobe/zoutglazuur (4,17 %) en één ongedefini-
eerde scherf (0,69 %) (Fig. 114). Het vormengoed omvat teilen (Fig. 116: 1-4), een bord (Fig. 116: 5), 
een grape (Fig. 116: 6) en een kan (Fig. 116: 7) in rood lokaal gedraaid aardewerk en kannen (Fig. 116: 
8-9), een kom (Fig. 116: 10) en een voorraadpot (Fig. 116: 11) in grijs lokaal gedraaid aardewerk. Op 
basis van deze vondsten dateert de opgave van deze kuip tussen 1350 en 1450 AD. 

Figuur 113: Coupetekening van de kuipen III/B/140 en III/B/139.

Afbeelding 144: Zicht op de kuipen in grondplan.
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Afbeelding 145: Zicht op de coupe van kuip III/B/140. Afbeelding 146: Zicht op de coupe van kuip III/B/139.

Figuur 114: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/139.

Figuur 115: Grafiek van het aardewerk uit context III/B/140.
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Het materiaal uit de andere kuip (III/B/140) is te beperkt om een goede datering te geven (Fig. 115). 
Deze ligt tussen 1400 en 1550 AD. 
Een gelijktijdig gebruik van de kuipen in de eerste helft van de 15de eeuw is plausibel, maar er zijn te 
weinig argumenten om dit hard te maken. 
Laatstgenoemde kuip (III/B/140) is oversneden door een rechthoekige kuil (III/B/142). De vulling van 
deze context leverde een totaal van 68 scherven op, waarvan 58 in rood lokaal gedraaid aardewerk, 5 
in steengoed met engobe/zoutglazuur, 4 in lokaal grijs gedraaid aardewerk en één fragment faïence. 
Deze laatste is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit de aangrenzende verstoring. Een datering op 
basis van dit materiaal plaatst de vulling in dezelfde periode als de oudere kuip, namelijk tussen 1400 
en 1550 AD. De aanwezigheid van een munt in kuil III/B/142 laat toe om dit bij te stellen. Het gaat om 
een koperen rekenpenning van Nuremberg die geslagen is tussen 1553 en 1612 AD.165 Naar alle waar-
schijnlijkheid is het aardewerk dan ook ouder, verspit materiaal. 

165  Beeckmans 2014, nr. 12. (zie bijlage)

Figuur 116: Aardewerk uit context III/B/139 (Schaal 1/3). 1-7: Rood lokaal gedraaid, 8-11: Grijs lokaal gedraaid.

Afbeelding 146: Zicht op de coupe van kuip III/B/139.
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Afbeelding 147: Het opgraven van een beerput met staalname van de vulling.



141

8. aSSeSSment en baSiSanalySe van de vondSten en Stalen

De basisanalyse van alle vondsten en stalen is te vinden in de vondstenlijst. Een assessment van de 
vondsten en stalen is eveneens te vinden in bijlage in een lijst met potentieel en uitgevoerd onderzoek. 
Deze lijsten zijn geordend op het inventarisnummer van de respectievelijke vondsten en stalen.
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Afbeelding 148: Technische assistenten aan het werk.
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9. SyntheSe

In het kader van de heraanleg van het Werfplein voerde SOLVA in opdracht van Stad Aalst tussen 2 
februari en 26 augustus 2011 een archeologisch onderzoek uit langsheen de Dender, ter hoogte van de 
Werfkapel. In totaal is een oppervlakte van 639 m² onderzocht tot de diepte van de geplande werken 
met inbegrip van een buffer, zoals gevraagd in de bijzondere voorwaarden. 

De Werf bevindt zich reeds vanaf het begin van de 13de eeuw binnen de muren van de stad. De naam 
de Werf verschijnt voor het eerst in historische bronnen in 1298 en verwijst naar loskades aan de rand 
van de middeleeuwse stad Aalst. Langsheen de Dender waren voor het laden en lossen van vracht-
schepen kaaien en molens voorzien. De kaart van Sanderus, uit 1644, geeft een mooi beeld van de 
bloeiende havenbedrijvigheid op en rondom de Werf. Op deze prent zijn eveneens twee huizenblokken 
te zien, van elkaar gescheiden door de Bisschopsstraat, die naar een brug over de Dender leidt. Het ver-
haal van de bewoning op de Werf eindigt tussen de twee wereldoorlogen, wanneer het stadsbestuur 
beslist om de huizen af te breken voor de aanleg van een groot openbaar plein. Geleidelijk aan kocht 
het bestuur verschillende percelen op en sloopte de gebouwen. Vanaf dat moment kreeg de Werf het 
uitzicht van een plein.

Het archivalisch en cartografisch onderzoek uitgevoerd voor de tijdens de opgraving onderzochte per-
celen op de Werf, heeft een heleboel informatie opgeleverd over de bebouwing en haar bewoners. 
Voor de meerderheid van de percelen is een min of meer volledige reconstructie van de bewoningsge-
schiedenis te maken vanaf de 17de eeuw. Vanaf 1830 zijn op basis van de kadastergegevens ook alle 
verbouwingen te reconstrueren. 

Het archeologische verhaal van de Werf start echter vroeger. De Bisschopsstraat, die dwars door de 
Werf naar een brug over de Dender liep, bestond al geruime tijd vóór de bouw van de eerste huizen. 
Deze weg is niet toevallig op deze locatie aangelegd. Hoewel dit deel van de stad reeds vanaf het eerste 
kwart van de 13de eeuw binnen de stadsomwalling lag, was het een nat gebied langs de Dender. Het 
tracé van de straat volgde een natuurlijke verhoging doorheen dit drassige landschap. Op basis van het 
pollenonderzoek had zich in en op de oevers van de geul een elzenbroekbos ontwikkeld waarin taxa als 
wilg voorkwamen met grassen, zeggen, schermbloemigen en stekelvarens in de ondergroei. In de 14de 
eeuw is een eerste wegdek aangelegd met grote natuurstenen kasseien. Wanneer later in die eeuw 
de aanpalende Dendergeul zich opvulde en opgevuld werd, versmalde de Bisschopsstraat en kreeg ze 
een nieuw wegdek. Het straatje bleef in gebruik tot in de 20ste eeuw, al was er af en toe nood aan een 
nieuwe bestrating of enkele reparaties.

De zuidzijde van de Bisschopsstraat was tot in de 14de eeuw gelegen in de bedding of het overstro-
mingsgebied van de Dender. De groeiende behoefte aan bouwgronden leidde tot het stapsgewijs in-
palmen van grond ten koste van de rivier. Deze bouwcampagnes waren niet te onderschatten ingrepen, 
waarbij telkens een stuk van de Denderloop is drooggezet. Het nieuw gewonnen terrein is opgevuld 
met aarde en puin, en de aanleg van een stevige muur langs het water diende om alles op zijn plaats 
te houden. Zo’n grootschalige bouwcampagne gebeurde op de Werf voor het eerst in de loop van de 
14de eeuw. In de 15de eeuw herhaalde deze ingreep zich. De laatste fase van landwinning vond plaats 
in het eerste kwart van de 17de eeuw en is ook beschreven in historische documenten.  

De oudste sporen van bewoning zijn zeer fragmentarisch bewaard en dateren grotendeels van voor de 
grote stadsbrand die Aalst trof in 1360. Aan de noordzijde van de straat gaat het om een tuinmuur die 
een perceel omsluit. Binnen deze afbakening valt op dat de bodem in situ verbranding vertoont met 
daarop een pakket puin. Iets wat in verband te brengen is met de stadsbrand. Ook aan de zuidzijde 
wijst de aanwezigheid van enkele contexten met verbrande leem (kuilen en houten kuipen) er op dat 
er al in de 14de eeuw bewoning aanwezig was en er al ambachtelijke activiteiten plaatsvonden op deze 
plaats. Uit de historische bronnen is geweten dat op de Werf tot in de 19de eeuw zoutzieders actief 
zijn geweest. De vondst van verschillende cirkelvormige ovens aan de zuidzijde van het terrein toont 
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aan dat ze wellicht al vanaf de 14de eeuw en zeker vanaf de 15de eeuw aan het werk zijn geweest in 
dit deel van de stad.

Na de grote stadsbrand in 1360 en de daaropvolgende opruimingswerken kenden de percelen op de 
Werf een herbebouwing. De meerderheid van de op dat ogenblik opgerichte woningen bevonden zich 
slechts gedeeltelijk in het opgravingsvlak. Slechts één huis (perceel 734) is volledig opgegraven waar-
door de bouwgeschiedenis goed te reconstrueren is. De woning bestond uit een grote ruimte aan de 
straatkant, met daarachter een kamertje en een kelder. Een smal steegje naast het huis verschafte toe-
gang tot de kelder van buitenaf en leidde tevens naar een trap tot aan de Dender. Korte tijd later is een 
tweede kelder uitgegraven aan de straatzijde. In de muren van deze kelder waren nissen aangebracht 
als extra bergruimte, of om kaarsen in te zetten. In de loop van de 15de eeuw kreeg het huis een om-
muurd tuintje tegen de Dender. Meer dan een eeuw lang bleef het gebouw grotendeels ongewijzigd. 
Vanaf 1594 werd de indeling van het huis grondig aangepakt, met onder andere een forse uitbreiding in 
de lengte. De twee bestaande kelders raakten in onbruik, werden gevuld met afval en puin en werden 
vervangen door een aantal nieuwe kelders en kamers. Het is de vulling van deze kelders die ons meer 
inzicht verschaft in het beroep van de bewoner van het huis op het einde van de 16de eeuw. Een grote 
hoeveelheid metalen voorwerpen lijkt te wijzen in de richting van een houtbewerker/meubelmaker of 
smid, terwijl de stenen kanonskogels en een halffabrikaat van een vijzel dan weer wijst in de richting 
van een steenkapper. Door de 17de-eeuwse werken aan de kade, om land te winnen, is het gebouw 
nogmaals uitgebreid. De ruimte langs de waterkant bleef in gebruik als tuin. In 1940 is de woning na 
een lange bestaansgeschiedenis afgebroken. 
Het belang van het archeologisch onderzoek op het Werfplein ligt niet in het unieke karakter van de 
onderzochte sporen. Het betrof immers onderzoek van een deel van een woonwijk. Wel is het de eer-
ste maal dat in Aalst dergelijk onderzoek op grote schaal werd uitgevoerd. Het resultaat is een verhaal 
van zes eeuwen bouw- en bewoningsgeschiedenis binnen het Aalsterse stadscentrum, met sporen van 
ambachtelijke activiteiten. Een uitgelezen kans om een licht te werpen op het dagdagelijkse leven van 
de gewone, werkende mens in een ‘havenwijk’ van de stad. 
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Afbeelding 149: Technische assistenten couperen verbrande leemkuilen.
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Afbeelding 150: Opkuisen van een grondvlak.
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11. bijlagen

11.1. Handleiding bij het raadplegen van de bijlagen

De bijlagen bij het rapport zijn ingedeeld in een algemene gegevensfiche over het project inclusief tref-
woorden, een lijst met overzichtsfoto’s, een structuurlijst, een contextlijst, een sporenlijst, een vond-
stenlijst en een fotolijst op spoorniveau. Tevens wordt een overzicht geboden van uitgevoerd post-
excavation onderzoek en mogelijkheden voor verder onderzoek. Daarnaast zijn ook de dagrapporten 
van het veldwerk en een tekeninglijst beschikbaar. 
Deze lijsten worden aangevuld met de afgeleverde vergunningen voor metaaldetectie en een archeolo-
gische opgraving enerzijds, en de bijzondere voorwaarden waaraan het onderzoek dient te beantwoor-
den, opgesteld door de bevoegde overheid - het Agentschap Onroerend Erfgoed - anderzijds. Tot slot 
zijn ook alle rapporten van uitgevoerde onderzoeken en conservaties terug te vinden onder de bijlagen.

We geven hierbij enige duiding met betrekking tot de diverse lijsten in deze bijlage.

De lijsten worden automatisch gegenereerd uit de SOLVA-databank. In deze databank worden tijdens 
de opgraving en de rapportage alle data die tijdens een archeologisch project worden gegenereerd, 
samengebracht. Het gaat hierbij dus zowel om velddata (foto’s, plannen, beschrijvingen, relaties tussen 
sporen, vondsten, …) als documenten die tijdens de rapportage worden gegenereerd (aardewerkteke-
ningen, informatie over behandeling van materiaal, het archeologisch rapport, diverse laboanalyses, 
administratief archief zoals vergunningen, bijzondere voorwaarden, …). In het kader van de rapportage 
genereert de databank een reeks lijsten zoals gevraagd in de “Minimumnormen voor archeologische 
registratie en rapportage” en de “bijzondere voorwaarden” bij het concrete project.

Conform de structuur van de databank (zie hoofdstuk methodologie, verwerking) worden de bijlagen 
hiërarchisch opgebouwd. Alle velddata worden in de databankstructuur op drie niveaus ingedeeld: 
spoorniveau, contextniveau en structuurniveau. We verduidelijken met een voorbeeld. 

Onder de noemer ‘sporen’ verstaan we het kleinste niveau van notulering, de kleinste eenheid als het 
ware: bijvoorbeeld een aflijning in een grondplan of een laag in een kuil bij een coupetekening. Dit is 
het niveau waarop vondsten afzonderlijk worden ingezameld.
Verschillende sporen kunnen toebehoren aan een ‘context’: zo vormen verschillende lagen in een kuil 
samen de context ‘kuil’.
Op gelijkaardige wijze kunnen verschillende contexten gegroepeerd worden tot een overkoepelende 
‘structuur’: diverse paalkuilen behoren bijvoorbeeld toe aan de structuur ‘gebouw’.

In de databank, en dus ook in deze bijlagen, worden de velddata volgens vastgestelde thesauruslijsten 
toegewezen aan de noemers ‘sporen’, ‘contexten’ en ‘structuren’. Door archeologische begrippen (ge-
bouw, crematiegraf, grafkuil, laag, …) via een vastgestelde thesauruslijst aan een specifiek niveau toe 
te wijzen (spoor, context, structuur), bestaat de garantie dat bij bevraging van de databank naar een 
bepaald archeologisch begrip, effectief ook alle ingevoerde data in de resultatenlijst voorkomt (anders 
gezegd, we vermijden daardoor dat ‘grafkuil’ de ene maal bij ‘context’, en de andere maal bij ‘structuur’ 
wordt ondergebracht).

De lijsten in deze bijlage zijn volgens dezelfde hiërarchie opgebouwd. In de bijlage wordt achtereen-
volgens een overzicht gebracht van structuren, contexten en sporen. Op deze wijze kan van ‘groot’ 
naar ‘klein’ afgedaald worden in de informatie. Er wordt bovendien met kruisverwijzingen gewerkt: bij 
structuren staat vermeld uit welke contexten ze zijn opgebouwd, bij contexten staat vermeld uit welke 
sporen ze zijn opgebouwd. In omgekeerde richting staat bij de sporenlijsten vermeld tot welke context 
en structuur een spoor behoort, en bij de contextlijst staat vermeld tot welke structuur een context 
behoort. De structuurlijst bevat dus een overzicht van gerelateerde contexten. De contextlijst bevat 
een overzicht van gerelateerde structuren (hoger niveau) en sporen (lager niveau), alsook een over-



152

zicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De sporenlijst bevat een overzicht van gerelateerde 
contexten en structuren, alsook een overzicht van alle foto’s, plannen, vondsten en stalen. De gedetail-
leerde spoorbeschrijvingen zijn uitsluitend in de sporenlijsten zelf terug te vinden. Op elk niveau tot 
slot staat een interpretatie en zo mogelijk ook een datering vermeld.

Voor de duidelijkheid geven we mee dat niet elk spoor noodzakelijk deel uitmaakt van een context (en 
dus structuur), evenmin als elke context aan een structuur kan toegewezen worden.

Wat de wijze van nummering betreft, geldt als algemene regel dat contexten en structuren de naam 
dragen van het spoornummer dat als eerste aan die ‘context’ (en eventueel bij uitbreiding ‘structuur’) 
wordt toegewezen. In een rapport zijn het doorgaans de contextnummers en, indien gegroepeerd on-
der een structuur, de structuurnummers die in de tekst de leidraad vormen.

Tot slot enkele bijzonderheden:

Verstoringen en ‘negatieve sporen’, sporen die na couperen geen of een natuurlijk spoor blijken te zijn, 
worden niet tot het niveau van een context gebracht, maar bestaan enkel tot op het spoorniveau. 
In het geval dat het een rapportage van een vooronderzoek betreft, worden sporen in principe niet aan 
een context (en bij uitbreiding een structuur) toegewezen. Contexten en structuren worden pas aange-
maakt op het moment van een archeologische opgraving, aangezien op dat ogenblik alle beschikbare 
informatie aanwezig is, en dit dus dan wel een zinvolle oefening is. Tijdens een vooronderzoek zijn heel 
wat relaties bijvoorbeeld nog niet duidelijk. 
De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt wanneer bij de verwerking van een vooronderzoek 
reeds duidelijk is dat de sporen gelegen zijn in een zone die niet voor verder onderzoek in aanmer-
king komt. Dan worden sporen waar mogelijk wel tot contexten gegroepeerd (en worden dus in de 
databank contexten (en eventueel structuren) aangemaakt). Op deze wijze wordt gegarandeerd dat 
informatie rond potentiële contexten of structuren niet verloren gaat bij een bevraging van de data-
bank. Een voorbeeld verduidelijkt dit: een geïsoleerde grafkuil, die geen aanleiding geeft tot verder 
onderzoek, wordt wel als context gedefinieerd in de databank, omdat deze zo ook in de resultatenlijst 
van een bevraging zal voorkomen. Zoniet zou deze grafkuil voor de databank ‘onzichtbaar’ worden.

11.2. Lijsten

- Gegevensfiche project
- Keywords
- Overzichtsfoto’s 
- Structuurlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten
- Contextlijst, met vermelding van de gerelateerde structuren en sporen, foto’s, plannen, vond-
sten en stalen
- Spoorlijst, met vermelding van de gerelateerde contexten, structuren, foto’s, plannen, vond-
sten en stalen
- Vondstenlijst
- Potentieel en uitgevoerd onderzoek
- Fotolijst
- Tekeninglijst
- Dagboek
- Vergunning metaaldetectie en opgraving
- Bijzonder voorwaarden
- Rapport waardering pollen - J.A.A. Bos (2012) Aalst Werfplein, rapport 3161. 
- Rapport analyse pollen - N. van Asch (2013) Analyse van een pollenstaal van Aalst Werfplein, 
rapport 3370. 
- Conservatierapporten metaal ADW
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- Röntgenfoto’s metaal
- Conservatierapport leder Archeoplan
- Identificatie munten Luk Beeckmans
- XRF-Analyse metaalslakken Kaatje De Langhe et al.
- Basisgegevens historisch onderzoek

11.3. Grondplannen

1. Grondplannen
- Grondplan A
- Grondplan A1
- Grondplan A2
- Grondplan A3
- Grondplan B
- Grondplan B1
- Grondplan B2
- Grondplan C
- Grondplan D
- Grondplan D1
- Grondplan E

2. Coupes
- Dwarscoupe

3. Kadasterkaarten
- 1830
- 1846
- 1849
- 1850
- 1860
- 1863
- 1864
- 1868
- 1873
- 1880
- 1881
- 1883
- 1884
- 1886
- 1887
- 1888
- 1892
- 1901
- 1914
- 1922
- 1930
- 1931
- 1937
- 1939
- 1940
- 1944



In 2011 voerden de archeologen van SOLVA in opdracht van Stad Aalst 
een archeologisch onderzoek uit op de Werf. Nu kent iedereen deze plek 
als een plein, maar ooit bevond zich hier een bloeiende havenwijk langs 
de Dender. Deze wijk lag vanaf het begin van de 13de eeuw binnen de 
muren van de stad. Het is dan ook niet te verwonderen dat de opgra-
vingen op het plein een heleboel gegevens hebben opgeleverd over de 
geschiedenis van dit stadsdeel.

Het belang van het archeologisch onderzoek op het Werfplein ligt niet 
in het unieke karakter van de onderzochte sporen. Wel is het de eerste 
maal dat in Aalst dergelijk onderzoek op grote schaal werd uitgevoerd. 
Het resultaat is een verhaal van zes eeuwen bouw- en bewoningsge-
schiedenis, van de 14de eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, met sporen 
van ambachtelijke activiteiten. Een uitgelezen kans om een licht te wer-
pen op het dagdagelijkse leven van de gewone, werkende mens in een 
‘havenwijk’ van de stad.
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