HET PROFIEL
Jaargang 40 nr.2
Maart/april 2019

Tweemaandelijks informatieblad van de
Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw
Verschijnt niet in juli en augustus

16

1

V.U.: Dirk Laporte
Zombeekstraat 25, 9031 Drongen
Uitgiftekantoor 9000 Gent – NIEUWEVAART
ERKENNING: P206758

digd door Joke Lagaert van PRC. Tijdens de uitvoering werden immers heel
wat van de afwerklagen en materialen, gebruikt bij de vroegere gevelrestauratie, verwijderd. Hierdoor was bijkomend onderzoek noodzakelijk.
Het resultaat van de linkse gevel kan u ondertussen al bewonderen in de
Veldstraat. De witte en blauwgroene tinten gecombineerd met (de imitatie
van) bladgouden en zwarte accenten heeft op basis van dit onderzoek plaatsgemaakt voor twee grijs getinte gevels. Een subtiel kleurverschil tussen beide
gevels en tussen verschillende gevelonderdelen versterkt de architecturale
opbouw en eigenheid van de 18de-eeuwse gevels. Conform de oorspronkelijke uitvoering bleven bij de rechtse gevel de geblokte penanten in blauwe
hardsteen ongeschilderd.

LID WORDEN/LIDGELD BETALEN:

Gewoon lid

25,00 €

Gewoon lid tot 26 jaar

15,00 €

Gezinslidmaatschap

30,00 €

Erelid

min. 100,00 €

Alle bedragen zijn over te maken op volgend rekeningnummer:
IBAN: BE57 4412 0720 0135
BIC: KREDBEBB
van de GVSALM, p.a. Brouwersstraat 16, B-9000 Gent
Voor alle inlichtingen over activiteiten kan u terecht op de
GVSALM-telefoon:
p.a. Georges Antheunis
elke dag van 9u tot 10u , 09/266.57.71
of bij Guido Deseijn: 0469/73.66.86

www.gvsalm.be
info@gvsalm.be
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De vroeg 18de-eeuwse gevels van het rechtse, op de rooilijn vooruitspringende pandje, vormen een uitzondering op dit grijze kleurenpallet. Na de geslaagde verwijdering van de cementlaag die op deze gevel was geplaatst,
kwam het bakstenen parement vrij ongeschonden tevoorschijn. Onder de
cementlaag bleven heel wat sporen van de oorspronkelijke afwerking bewaard. Het oxiderood geschilderde metselwerk bleek een wit geschilderde,
gedagstreepte voeg te
hebben. Kalkzandstenen
geveldetails, de uit een
dun laagje pleister bestaande
raamomlijstingen en de band rondom
de halsgevel was geschilderd in een kleur die
deze van Balegemse
kalkzandsteen benadert.
Deze afwerking en kleuren werden hernomen
met uitzondering van de
witte voeg. Dit arbeidsintensief en dus duur werk
was immers niet voorzien. De sporen werden
wel
gedocumenteerd
vooraleer de gevel werd
herschilderd en gerestaureerd.
Veerle Vercauteren,
Dienst Monumentenzorg

15

schade aan een steen wordt hersteld door een stuk in te lijmen en te verankeren (= het plaatsen van een bouchon). Om dergelijke restauratiewerken te
kunnen uitvoeren én om te kunnen metselen (met kalkmortel) moet toch een
bepaalde basistemperatuur bereikt worden.
Ondertussen voert het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
nog verder onderzoek uit om te beslissen of het zinvol is om steenverharder
te gebruiken op deze natuursteen. Bij het voorafgaande onderzoek op het
materiaal van het torentje viel ook op dat de kwaliteit van de bekronende stenen van het torentje, de zogenaamde hoed, beter was dan deze van het torenlichaam. De stenen van de hoed zullen dus kunnen worden herplaatst.
En geen paniek: de kenmerkende scheefstand van de toren zal niet verdwijnen. Door behoud van de sokkel, die eveneens verzakte, kan de scheefstand
sowieso niet worden weggewerkt maar hoogstens licht worden bijgestuurd bij
het heroprichten.
Een andere, zeer zichtbare werf in Gent is deze van hotel Schamp, Veldstraat 47, 47a en 47b. Misschien beter gekend als de panden waarin de handelszaken Esprit en C&A zich bevinden. De drie gevels en de bijhorende bedaking zijn beschermd als monument. De achterliggende volumes (met uitzondering van het rechtse hoekpandje werden vroeger – voor de verbouwing
van de handelszaken - reeds volledig vervangen door een betonconstructie.
De huidige restauratiecampagne van de gevels
kadert in een grondige
verbouwing van een groot
deel van de handelsoppervlakte. Deze werken
gaan gepaard met de gedeeltelijke herbestemming
van de bouwvolumes tot
hotel. Het eerder vergunde project voor de studentenhuisvesting in combinatie met handelspanden
zal dus niet worden uitgevoerd. Positief in dit omvangrijke project is dat
ook de storende hoge
muur palend aan de tuin van hotel d’Hane-Steenhuyse een stuk zal verlaagd
worden. De site reikt tot in de Voldersstraat en Korte Meer. Ook deze gevels
en bouwvolumes worden verbouwd.

ACTIVITEITENKALENDER
Donderdag 28 maart 2019
Kruiwagen XXXIII
Meer info in dit Profiel
Archeologiedagen op 14,15 en 16 juni
Meer info in het volgende Profiel

Zaterdag 28 september 2019
GVSALM-thematocht
Meer info in het volgende Profiel

Opdrachtgever Tansgroup – Kolmont Woonprojecten, architectenbureau Abscis, project management team A-Res en aannemer Denys werkten samen
met de firma PRC voor het kleur- en materiaalonderzoek op de gevels. Op
vraag van de Dienst Monumentenzorg en het Agentschap Onroerend Erfgoed werd dit onderzoek tijdens de uitvoering van de werken nog vervolle14
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ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS 2019
Op 14 en 15 maart 2019 gaat het jaarlijks Congres Archaeologia Mediaevalis door in de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel. Ook dit jaar staat er onderzoek uit
Gent op het programma. Wie hier graag bij wil zijn, kan zich
inschrijven door het inschrijvingsformulier te downloaden van
de website http://archaeologiamediaevalis.be/ en vóór 8
maart 2019 op te sturen naar archaeomed@gmail.com

was vooral de roestvorming op de ijzeren doken die elke steen van dit metselwerk verbond met de aanpalende steen die ons parten speelde. Uiteindelijk beslisten de opdrachtgever Facility Management van de Stad Gent samen
met het Agentschap Onroerend Erfgoed en collega Karis Sterckx van de
Dienst Monumentenzorg dat het demonteren en heropmetsen met nieuwe
doken de enige mogelijke oplossing was om de toekomst van dit monument
te verzekeren. De sokkel in baksteen vormt het restant van de muur waarin
het torentje was verwerkt en deze bleef behouden. De 23 rijen Balegemse
kalkzandsteen en de bekroning erboven werden gedemonteerd. Hierbij bleek
dat de ijzeren doken zich vrij dicht tegen de buitenzijde bevonden. Uiteraard
leidt insijpelend water hier dan tot roestvorming. Bij het heroprichten zullen
deze interne doken in roestvrij materiaal worden voorzien.

PROGRAMMA
Jeudi/Donderdag/Donnerstag 14/03/2019
Journée thématique : « L’eau à travers le temps » / Themadag « Water
door de tijd »
09.00 Accueil / Onthaal / Empfang
09.25 Mots de bienvenue d’Alexandra De Poorter, Directrice générale a.i.
des MRAH / Welkom door Alexandra De Poorter, Algemeen Directeur a.i.
van KMKG
09.30 Tim SOENS, Keynote. De kracht van kleinschaligheid. Water, ecologie
en macht in de middeleeuwse Lage Landen.
10.10 Gilles ROLLIER, Les aménagements hydrauliques de l’abbaye de Cluny dans la vallée de la Grosne (Saône-et-Loire, F)
10.30 Marie FRAUCIEL, Adduction, distribution et utilisation de l’eau au sein
de l’abbaye bénédictine de Saint-Martin de Glandières à Longeville-lès-SaintAvold du bas Moyen Âge à la fin de la période moderne (Moselle, F)
10.50 Café / Koffie / Kaffee
11.20 Roos VAN OOSTEN, Grootstad Gent en het raadsel van de drinkwatervoorziening (O.-Vl.)
11.40 Marc MEGANCK, Yannick DEVOS & Sylvianne MODRIE, L’eau dans
l’espace urbain et périurbain. Découvertes archéologiques en région bruxelloise (2010-2019) (RBC)
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De Balegemse kalkzandsteen wordt maximaal gerecupereerd. Te sterk geërodeerde of te sterk verbrokkelde steen zal worden vervangen door dezelfde natuursteen. Vandaag beschikt de natuursteengroeve echter niet meer
over dergelijke omvangrijke stukken Balegemse steen van goede kwaliteit.
Om dit probleem op te vangen wordt, waar nodig gewerkt met blokken van
dezelfde omvang als de oorspronkelijke steen, maar dit nieuw blok wordt samengesteld door verlijming van kleinere stukken Balegemse steen. Beperkte
13

FORUMLEZING met Carenza Lewis (BBC)
Op dinsdag 26 maart 20 uur is professor Carenza Lewis in het Gravensteen te gast als spreker van de Forumlezing. Zij is gekend van onder
andere het BBC-programma Time Team, een programma gericht op het
publiek toegankelijk maken van archeologie en zal vanuit haar eigen
ervaringen in Groot-Brittannië een uiteenzetting geven over archeologie en publiek.

12.00 Daan DELIS, Veerle HENDRIKS & Femke MARTENS, Gracht van
Fortuin: de gracht van de Spaanse omwalling, Antwerpen (16de-19de eeuw)
(Antw.)
12.20 Michel FOURNY, Adduction, collecte, rétention et évacuation des
eaux et des eaux-vannes dans le bâtiment de l’Aula Magna du palais du
Coudenberg à Bruxelles (RBC)
12.40 Lunch
13.40 Véronique DANESE & Aurélie LECOMTE, Entre haute et basse-cour :
Les aménagements hydrauliques à Quévy-le-Grand (Ht)
14.00 Quentin GUERIN, Les moulins hydrauliques de Rumilly-lès-Vaudes
(10), étude d’un complexe de meunerie des XVe-XVIIe siècles (Aube, F)

Deze Forumlezing is een samenwerking tussen
Stadsarcheologie Gent, Historische Huizen, het
Forum Vlaamse Archeologie en de Vrije Universiteit Brussel.

Praktische informatie:
- Dinsdag 26 maart 20 uur in het Gravensteen, Sint-Veerleplein 11
- Toegang gratis, inschrijven vanaf 11 maart via go.stad.gent/forumlezing
- Geen internet? Contacteer Gentinfo op 09 210 10 10.
Helaas moeilijk toegankelijk voor minder mobiele mensen, maar bij een
seintje aan Stadsarcheologie Gent zijn we steeds bereid tot het zoeken van
een oplossing.
Informatie:
Stadsarcheologie Gent, De Zwarte Doos, tel. 09 266 57 60, stadsarcheologie@stad.gent

14.20 Jean-Yves DUFOUR, Un exemple de petite irrigation médiévale sur le
site Les Tournelles à Roissy-en-France (Val-d’Oise, F)
14.40 Tristan MORICEAU & Line PASTOR, « L’eau qui ne court pas fait un
marais…» : La gestion hydrologique au Moyen Âge et à l’époque moderne
sur le terroir de la Turquerie à Marck-en-Calaisis et à Calais (Pas-de-Calais,
F)
15.00 Alain HENTON, Condé-sur-L’Escaut. Le rôle de la confluence EscautHaine dans le développement topographique de la ville médiévale et moderne, observé au travers du prisme de l’archéologie préventive (Nord, F)
15.20 Koffie / Café / Kaffee
15.50 Frank GELAUDE, De ontwikkeling en groei van de rivierhaven Gent,
tussen 1100 en 1300 (O.-Vl.)
16.10 Dante DE RUIJSSCHER, Van haven tot verdronken dorp: Coxyde/
Beniardskerke (Zeeland, Nl)
16.30 Cécile ANSIEAU & Frédéric CHANTINNE, La Sambre au Moyen Âge,
une voie de circulation méconnue

OP DE CHANTIER
De winterprik heeft op sommige werven wel degelijk een impact. Wie de
werkzaamheden aan de Peperbus op de Isabellakaai volgt, ziet dat de werf
nu even stil ligt. Aannnemer P. Nijs voert deze restauratiewerken uit en
wacht op zachter weer om verder te kunnen werken aan het heroprichten
van het metselwerk in Balegemse kalkzandsteen van het torentje.
Het demonteren van een aanzienlijk deel van de toren was helaas een noodzaak. Er werd niet over één nacht ijs gegaan om deze beslissing te nemen.
De scheefstand van de toren werd reeds geruime tijd opgevolgd maar het
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16.50 Armelle WEITZ, Sarah CREMER, Christophe MAGGI, Pascale
FRAITURE, XylEAU au laboratoire de dendrochronologie de l’IRPA (RBC)
17.10 Slotwoord door / Conclusion de Marie Christine Laleman
17.15 -19.00 Drink aangeboden door Brussel Stedenbouw en Erfgoed /
Drink offert par Bruxelles Urbanisme et Patrimoine
5

volgende vragen. Als de Leie aan de Graslei gegraven is, waar stroomde dan
de natuurlijke Leie? Was er een aanleiding voor deze ingreep? Wanneer zijn
de werken mogelijk uitgevoerd? Wie waren de opdrachtgevers?

Vendredi/Vrijdag/Freitag 15/03/2019
09.30 Accueil / Onthaal / Empfang
10.00 Frederik ROELENS, Moerbuizen, sleutels en waterputten: noviteiten
met betrekking tot de middeleeuwse watervoorziening in Brugge (W.-Vl.)

Frank Gelaude

10.15 Pierre ANAGNOSTOPOULOS, Deux fontaines anciennes de la GrandPlace de Bruxelles (XIVe - XVIe siècles) (RBC)

10.30 Janiek DE GRYSE & Shari EGGERMONT, Het stadswordingsproces
van Diksmuide: nieuwe inzichten op basis van archeologisch onderzoek op
en rond de Grote Markt (W.-Vl.)
10.45 François BLARY, Paulo CHARRUADAS, Sylvianne MODRIE, Philippe
SOSNOWSKA, Benjamin VAN NIEUWENHOVE, Les caves tard-médiévales
à Bruxelles (XIIIe-XVIe s.). Premier essai de synthèse des données archéologiques, architecturales et historiques (RBC)
11.00 Café / Koffie / Kaffee
11.30 Robrecht VANOVERBEKE, Twee nieuwe Stenen voor Gent. Eerste
resultaten van de opgraving aan de Oude Schaapmarkt (O.-Vl.)
11.45 Michelle ARNOUTS, Ieper De Meersen, een stukje middeleeuwse SintNiklaasparochie blootgelegd (W.-Vl)
12.00 Davy HERREMANS, Luc DAVY, Luc ALLEMEERSCH, Janiek DE
GRYSE, Joren DE TOLLENAERE, Shari EGGERMONT, Clara THYS & Erik
VERBEKE, Archeologische evaluatie en waardering van de Burcht van
Ninove (O.-Vl.)
12.15 Griet BELDÉ, Het Lanteernhof te Deurne, een 16de-eeuws lusthof
(Antw.)
12.30 Lunch
13.30 Laurent VERSLYPE, Valérie GHESQUIERE, Louise HARDENNE &
Alexandre CHEVALIER, Quand les chanoines font leur cinéma : fouilles de
l'ancien Palace dans le quartier canonial (Ht)
13.45 Patrice GAUTIER, Louise HARDENNE & Christophe MAGGI en collaboration avec Éric BOUSMAR, L’église Notre-Dame de Mousty. Quand archéologie et dendrochronologie du second-œuvre documentent un édifice du
XIe siècle (Bt)
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De Leiehaven naar August Van Lokeren, 1835

Praktisch
- Donderdag 28 maart 2019, 20u
- Sint-Baafshuis, Zaal Van der Noot, Biezekapelstraat 2, Gent
- Organisatie Stad Gent, De Zwarte Doos, Dienst Stadsarcheologie en
Monumentenzorg Gent & de Gentse Vereniging voor Stad, Archeologie, Landschap, Monument vzw.
- Toegang: gratis voor GVSALM-leden, niet-leden betalen 5 euro
Informatie
Stadsarcheologie Gent, De Zwarte Doos, Dulle-Grietlaan 12, B-9050
Gentbrugge
Tel. 09/266.57.60, e-mail stadsarcheologie@stad.gent
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verstopt en werken op een breugheliaanse manier pap uit een houten kom
naar binnen. Ondertussen wordt het vlees versneden en op tinnen borden
geserveerd. Hoe en met welke voorwerpen men vroeger at en dronk wordt in
deze lezing uitvoering besproken en vergezeld van heel wat beeldmateriaal.
Maarten Berkers

14.00 Philippe MIGNOT, L’avant-corps de la collégiale Saint-Feuillen de
Fosses-la-Ville. Mise en œuvre et modèles architecturaux (Nr)
14.15 Christian FREBUTTE, Révision archéologique du site de la chapelle
Sainte-Odile, anciennement Saint-Remi, d’Hamerenne (Nr)
14.30 Daan CELIS & Armelle WEITZ, Van de wal in de sloot. De eerste resultaten van het onderzoek op de collectie houten ballen van de Kipdorpdsite, Antwerpen (Antw.)
14.45 Café / Koffie / Kaffee
15.15 Ewoud DESCHEPPER, Thomas VAN DE VELDE & Bert MESTDAGH, Begraven met voedsel: het Merovingische grafveld van Elversele en
het potentieel van organische residu analyse (O.-Vl.)
15.30 Yannick DEVOS, Bodempollutie en afvalbeheer in Brussel (10de-16de
eeuw) : een geoarcheologische studie (RBC)
15.45 François BLARY, Paulo CHARRUADAS, Michel DABAS, Philippe
SOSNOWSKA & Benjamin VAN NIEUWENHOVE, Sous les pavés du cœur
de Bruxelles : une opération de prospections géophysiques au service de
l’archéologie urbaine (RBC)
16.00 Liesbeth TROUBLEYN & Frank KINNAER, Sporen van textielnijverheid in de Mechelse binnenstad (Antw.)

KRUIWAGEN XXXIII
Joachim Beuckelaer, Herbergtafereel, 1563

De aanleg van de Leiehaven aan de Graslei
Bij het onderzoek naar de vroege hydrografie in Gent tussen 1100 en 1300,
komen een aantal opmerkelijke waterbouwkundige projecten in beeld: zoals
de aanleg van de Leiehaven aan de huidige Graslei. Er zijn meerdere aanwijzingen en argumenten om te stellen dat de Leiehaven, die in de archieven
ook up de Leie tusschen brugghen (1349) wordt genoemd, vermoedelijk gegraven is ter vervanging van de Corenaert of het foro segetum (1208) aan de
Korenmarkt. Deze hypothese is niet nieuw, want archeologen vonden in 1998
bij de heraanleg van de Korenmarkt resten van een aanlegsteiger, samen
met een omloopschat, in een zwart humeus pakket van een rivierbedding.
Hoewel in de archieven, weinig tot geen besluiten, geen rekeningen of geen
plannen bewaard zijn gebleven over een Leiehavenproject, zijn er toch meerde aanwijzingen voor de aanleg ervan. We zoeken tevens antwoorden op de
10

Op donderdag 28 maart vindt de 33ste editie van de lezingenreeks
‘Kruiwagen’ plaats.
PROGRAMMA
•
Een enigmatische kuil uit de vroege middeleeuwen in Gentbrugge. Pre-christelijke tradities in een gekerstende regio?
Johan Hoorne, Rica Annaert & Anton Ervynck
•

(Onverwachte) resultaten van de opgraving aan de Karel De
Bondtlaan in Baarle-Drongen
Inger Woltinge

•

Dagelijkse Kost. De materiële cultuur van voedselconsumptie in
de (post)middeleeuwen
Maarten Berkers

•

De aanleg van de Leiehaven aan de Graslei
Frank Gelaude
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Een enigmatische kuil uit de vroege middeleeuwen in Gentbrugge. Prechristelijke tradities in een gekerstende regio?
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in 2015 trok het team van De Logi &
Hoorne grote ogen toen ze in het vlak een langwerpig, gebogen ijzeren object uit een vermeend brandrestengraf zagen steken. De geïsoleerde kuil lag
op een licht hellend terrein dicht bij de Schelde langs de Gentbruggekouter in
de deelgemeente Gentbrugge. Doorgedreven natuurwetenschappelijk onderzoek op de genomen stalen en het onderzoek op de vondsten wees op een
aantal eigenaardigheden. Waar metalen vondsten vaak niet bewaard blijken,
bevatte deze structuur er maar liefst drie. En in de erg houtskoolrijke vulling
zaten ook granen en dierlijk botmateriaal. Wellicht gaat het niet om een graf
met crematieresten uit de late 7de tot midden 9de eeuw, maar wat betekent
deze uitzonderlijke vondst dan wel?
Johan Hoorne, Rica Annaert & Anton Ervynck

Zicht op de enigmatische kuil (de Logi & Hoorne)

vondstmateriaal wijst op een menselijke aanwezigheid in het projectgebied
vanaf het finaal paleolithicum tot en met het finaal neolithicum, in de metaaltijden (late-bronstijd t.e.m. midden-ijzertijd) en in de vroege, volle en late middeleeuwen.
De interessante landschappelijke positie, op een zandrug in de brede paleovallei van de Leie, moet een aantrekkingspool geweest zijn waardoor een
bijna continu gebruik van het terrein door de mens heeft plaatsgevonden.
Toch werden binnen het onderzoeksgebied geen structuren van hoofdgebouwen aangetroffen. Wel waren er zes kringgreppels, die aanvankelijk als mogelijke funeraire structuren uit de late steentijd of bronstijd werden geïnterpreteerd, maar die op basis van natuurwetenschappelijk onderzoek in een andere richting wezen.
De mogelijke redenen voor het ontbreken van sporen terwijl veel vondstmateriaal aanwezig was en de alternatieve interpretatie van de kringgreppels zullen in de lezing aan bod komen.
Inger Woltinge

Twee van de zes kringgreppels (BAAC Vlaanderen)

(Onverwachte) resultaten van de opgraving aan de Karel De Bondtlaan
in Baarle-Drongen

Dagelijkse Kost. De materiële cultuur van voedselconsumptie in de
(post)middeleeuwen

Naar aanleiding van een verkaveling aan de Karel De Bondtlaan te Drongen,
werd in juli 2015 door BAAC Vlaanderen bvba een vlakdekkend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek zijn verdeeld over het terrein sporen uit de metaaltijden en middeleeuwen aan het licht gekomen.
Daarnaast werden ruim 2200 vondsten uit diverse perioden verzameld. Het

Genoeg geroerd in pannen en potten, het is tijd om te genieten van onze
maaltijd. We schuiven gezellig aan en zakken even door bij het zien van een
mooi gedekte tafel. Een bont gezelschap drinkt en eet dat het een lieve lust
is. Een middeleeuwse patriciër neemt vlug een hoogversierde kan en
schenkt nog vlug een beker wijn in. Enkele kinderen hebben zich onder tafel
9
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