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Hoofdstuk 1

Inleiding en situering

Naar aanleiding van de heraanleg van de wegenis en de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel
in het gehele begijnhof van Lier, legde Ruimte & Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap een
archeologisch onderzoek op. In eerste instantie bestaat dit onderzoek uit een archeologische
bureaustudie om de geschiedenis van het begijnhof te reconstrueren, verstoringen in kaart te
brengen, de impact van de geplande werken in kaart te brengen, aanbevelingen te formuleren voor
het archeologische vervolgonderzoek en de inpassing ervan in deze werken. Dit bureauonderzoek
werd door het stadsbestuur van Lier aan Studiebureau Archeologie bvba toevertrouwd.
Het projectgebied omvat het volledige stratennet van het Lierse begijnhof: Begijnhofstraat,
Wezenstraat, Kalvarieberg, Oud-Kerkhof, Pompstraat, Hemdsmouwken, Symforosastraat, SintMargarethastraat, Bodegemstraat, Hellestraat, Grachtkant en Martienushoek (fig. 1).

Fig. 1: Uittreksel uit het stratenplan van Lier.
Lier is gelegen in de Antwerpse Kempen, aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete. De
algemeen geldende theorie is dat ten noorden en ten zuiden van de huidige stadskern zich twee
hoogten bevonden waar zich oorspronkelijk de bewoning situeerde. De tussengelegen zone was
lager gelegen en door het tragere debiet van de Schelde, waardoor ook in de bijrivieren de
waterafvoer minder vlot verliep, ontstonden moerassen. Door een verbetering van het debiet in de
Schelde, waardoor ook de waterstand in de bijrivieren daalde, moeten deze oude kernen vanaf de
eerste helft van de 9de eeuw verlaten zijn en is de bewoning zich meer in de lagergelegen zones gaan
situeren, in de onmiddellijke nabijheid van de samenvloeiing van de beide Netes 1.

1

Verhulst, Duvosque e.a. 1990: 10-11.
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Het huidige projectgebied is gelegen ten zuiden van de stadskern (fig. 2), in de nabijheid van de
Zimmertoren. Zowel ten zuiden, ten westen als ten oosten van het begijnhof bevindt zich water (fig.
3). Op de bodemkaart is het volledige centrum van Lier ingekleurd als bebouwde zones (OB).

Fig. 2: Situering van het projectgebied ten opzichte van de stadskern.

Fig. 3: Centraal op het uittreksel van de luchtfoto het begijnhof dat langs drie kanten omringd is met
water.
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Het onderzoek was erop gericht de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed
in te schatten en concrete aanbevelingen te formuleren voor het archeologische vervolgonderzoek
en de inpassing ervan in de werken.
Hiervoor diende:
- het ontstaan en de groei van het begijnhof in kaart gebracht te worden.
- de reeds verstoorde zones in kaart gebracht te worden.
- een beschrijving gemaakt te worden van de geplande werken en de uitvoeringswijze van
deze werken.
Op basis van een aantal iconografische en literaire bronnen wordt in eerste instantie gepoogd een
overzicht te geven van het ontstaan en de groei van het begijnhof. Voor de uitwerking van dit deel
van het onderzoek werd onderzoek verricht door een historicus.
Het tweede deel van de studie geeft een overzicht van de gekende verstoringen, voornamelijk op
basis van de huidige opmetingsplannen. Hiervoor werd samengezeten met het begeleidende
studiebureau Grontmij. Omdat er nog geen uitgewerkt bestek beschikbaar was waarop kon worden
teruggevallen in verband met de geplande werken, was het eveneens nodig de nodige mondelinge
uitleg te krijgen aangaande de geplande werken. Tevens waren er een aantal randvoorwaarden aan
de hele heraanleg aangaande continu gebruik van de rioleringen en de brandveiligheid.
In een afsluitend hoofdstuk wordt gepoogd zo goed mogelijk een inschatting te maken van de impact
op het archeologische erfgoed, de noodzaak van vervolgonderzoek en de manier waarop dit best kan
worden uitgevoerd en ingepast.
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Hoofdstuk 2

Ontstaan en groei van het begijnhof

Het ontstaan van de begijnenbeweging situeerde zich in de steden van West Europa rond het
scharniermoment tussen de twaalfde en de dertiende eeuw. In onze contreien vierde een zekere
vorm van mystiek volksgeloof hoogtij. Bovendien hebben het voorbeeld van de heiligen zoals
Franciscus en Clara van Assisi aangetoond dat vroomheid moet gepaard gaan met hulp aan de
armen, de zieken en de zwakkeren. Daarom opteerden een aantal vrouwen uit gegoede
burgermiddens, die evenwel geen kloosterleven beoogden, voor een godsvruchtig en dienstbaar
leven. Zij legden de gelofte van eenvoud en kuisheid af. Dit gebeurde eerst individueel binnen de
gemeenschap, maar later gingen ze samen wonen in de buurt van een kapel of een kerk. Tenslotte
vormden deze groepen van vrouwen afzonderlijke afgescheiden strikt georganiseerde
gemeenschappen binnen een ommuurde ruimte: de begijnhoven. Waals-Brabant en Luik worden als
de bakermat van de georganiseerde begijnenbeweging beschouwd.
In de onderstaande tekst wordt verwezen naar de verschillende straatnamen, aangevuld met een
nummer. Dit nummer komt overeen met de nummering op onderstaande kaart (fig. 4).

Fig. 4: Huidig stratenplan van Lier met aanduiding van de verschillende straten van het begijnhof met
bijhorende nummering.
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2.1 Het ontstaan van het Lierse begijnhof
Volgens de meeste auteurs ontstond het Lierse begijnhof omstreeks het midden van de dertiende
eeuw 2. Van der Wee en Aerts, bevestigen dit, evenals Lens, Ceulemans en Mees en Verhulst en
Duvosquel et alia 3. Anton Bergman echter plaatst het ontstaan rond 12OO: “Drie geestelijke
dochters, die omtrent het jaar 1200 leefden, droegen hare goederen, nabij, doch toen buiten de stad
Lier gelegen, ter plaatse waar het begijnhof zich nu nog bevindt aan God op”. De auteur stelt dat
hertogin Aleydis van Brabant een deel van haar paleis als kapel ter beschikking stelde 4. Janssens stelt
dat de oorspronkelijke schenking in Lier gebeurde op instigatie van de Luikse priester Lambert
Lebègue 5.
Het eerste convent dat door de begijnen van Lier werd opgericht, genaamd “Curtis Sancte
Margarete” kreeg in april 1258 van de bisschop van Kamerijk de toestemming een eigen kapel in te
richten in hun “hof”. Dit gebeurde op verzoek van het kapittel van Sint Gummarus 6. In februari 1258
besloot Willem, Deken van Lier, dat het bovenvermeld “Curtis” een zelfstandige parochiekerk met
een eigen pastoor kreeg. Deze beslissing ging met een aantal voorwaarden gepaard zoals een
financiële bijdrage van de begijnen aan de Sint Gummarusparochie 7. Bij akte van 1 augustus 1264
werd de parochie van het begijnhof zelfstandig verklaard door Nicolas de Fontaine, de bisschop van
Kamerijk 8.
Het ontstaan en de groei van het begijnhof is onlosmakelijk verbonden met de erkenning van Lier als
stad en het economisch belang van de lakennijverheid.
Het begijnhof lag in een eerste fase buiten de stadsomwalling en bevond zich nabij de waterlopen
waarin het voorbereidend werk voor de wevers werd uitgevoerd. Het wassen en bleken was een
slecht betaalde vrouwentaak, verricht door arme plattelandsinwijkelingen die gescheiden gehouden
werden van de stadsbevolking 9. De begijnen van Lier zetten zich voor deze bevolkingsgroep in en
voorzagen de behoeftige vrouwen van voedsel, ziekenzorg en huisvesting.
2.2 Een eerste uitbreiding: de Nieuwstraat
Tijdens de eerste eeuwen van zijn bestaan werden de groei en de ontwikkeling van het begijnhof
beïnvloed door de evolutie van de lakennijverheid, met de bloeiperiode tijdens de 14e eeuw tot aan
de economische depressie rond 1450 10. De economische opgang van Lier met de bouw van de
Lakenhalle, het Belfort en de Sint Gummaruskerk en de eerste stadsomwalling, weerspiegelt zich in
de gelijktijdige uitbreiding van het Begijnhof.
Het oorspronkelijk klein pleinbegijnhof , het “Curtis Sancte Margarete” zou, volgens de literatuur, na
de aanleg in de 13e eeuw van de Reghtestraat, thans Sint Margaretastraat, en vooral met de aanleg

2

Mortelmans & Verheyen 1974: 9.
Van Der Wee & Aerts 2007. Lens z.d.: 14. Ceulemans & Mees 1997: 21. Verhulst, Duvosque e.a. 1990: 93.
4
Bergmann 1935: 47.
5
Janssens 1916-17: 234.
6
Mortelsmans & Verheyen 1974: 8.
7
Biermans 1948: 8.
8
Janssens 1916-17: 235. Van Aerschot-Van Haeverbeek et alia 1990.
9
Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
10
Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
3
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in de 14e eeuw van de Nieuwstraat, thans Symforosastraat, tot een echt stratenbegijnhof zijn
uitgegroeid11.
In de 14e eeuw bestond het begijnhof uit 3 conventen, een kerk, een infirmerie en meerdere
individuele huisjes 12. De begijnengemeenschap komt door de bouw van de tweede stadsomwalling
binnen het stedelijk grondgebied te liggen.
De drie conventen zijn het Canterhuus, het Groethuus en Tweomeigheemshuus 13. Dit laatste convent
kreeg als bijnaam “bij den grooten putte” omdat er een bron van zuiver water aanwezig was.
Het convent lag vermoedelijk waar nu de Pompstraat is, op de locatie van het huis “De benedictie
des Heeren”, verwijzend naar deze put 14.
In dezelfde periode ontstond op de hoek van de Nieuwstraat de H.Geesttafel, de armendis die de
behoeftige vrouwen van voedsel voorzag.
Het begijnhof bereikte bij de aanvang van de 15e eeuw zijn eerste hoogtepunt en telde 300 leden15.
Dit begijnhof was onderhevig aan een strikte organisatie. Het werd geleid door twee
Grootmeesteressen of meesteressen van den Hove, een Meesteres der infirmerie, twee Rectrices
van de Heilige Geesttafel. Er waren bovendien Conventmeesteressen, een Kerkmeesteres met twee
kosteressen, een Meesteres van het koor en twee portiersters. Deze ambten werden door
verkiezingen onder de begijnen bepaald 16. De kerk werd bediend door een parochiepriester en twee
kapelanen 17.
2.3 Een tweede uitbreiding met de inlijving van de vroegere waterkant
Deze uitbreiding vond plaats kort na de aanleg van de Ekelvest, de huidige Begijnhofvest, tussen
1424 en 1427. De vroegere bleken die, door op het verval van de lakennijverheid, geen rol meer
speelden, werden ingelijfd in het begijnhof. Beide kanten van de Reghtestraat werden vervolgens
bebouwd18.
Het “Achterste Convent” met de kapel, gelegen nabij de Sint Martinushoek werd gebouwd rond het
einde van de 16e eeuw.
Vandaag blijft er echter van deze oudere fasen van begijnhof niets meer over. De huidige stenen
gebouwen van het hof dateren hoofdzakelijk uit de 17de, 18de en de 19de eeuw. Branden,
vernielingen, afbraken en verbouwingen zijn hiervan de oorzaak.
In 1349 of 1379 naargelang de bronnen, werd de Oude Pastorij door een brand verwoest. Op 21 mei
1485 is meer van de helft van de huizen van het begijnhof, de Heilige Geesttafel incluis ten prooi
gevallen aan het vuur 19.

11

Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
Van Aerschot-Van Haeverbeek et alia 1990.
13
Van Der Wee & Aerts 2007: 2.
14
Mortelsmans & Verheyen 1974: 111.
15
Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
16
Biermans 1948: 11.
17
Biermans 1948: 11.
18
Mortelmans & Verheyen 1974: 11. Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
19
Mortelmans & Verheyen 1974: 10.
12
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Bijna een halve eeuw later, op 11 maart 1526 zijn de infirmerie en andere huizen en woonsteden van
het toenmalige begijnhof in vlammen opgegaan. Bij deze brand in de infirmerie werden alle
cijnsboeken, rekeningen en schepenbrieven door het vuur verteerd20.
De plunderingen begaan door de troepen van Maarten Van Rossem in 1542, de Spaanse Furie in
1582 en in 1595 de Lierse Furie lieten ook het begijnhof niet ongemoeid 21.
Vanaf de tweede helft van de 16de eeuw zijn er ook iconografische bronnen beschikbaar die een
inzicht geven over het uitzicht van het begijnhof. Het oudste plan is dat van Jacob Van Deventer
(omstreeks 1560). Op dit plan (fig. 5) is de huidige ongeveer noord-zuid lopende SintMargarethastraat (10) te zien, evenals de huidige Wezenstraat (13), Oud Kerkhof (7), de
Bodegemstraat (1) en de Pompstraat (3). Merkwaardig aan dit plan is de getekende bewoning aan de
noordkant van de Wezenstraat (13) aangezien op oudere plannen hier geen bewoning meer
voorkomt en in deze zone de boomgaard ligt die in de derde uitbreidingsfase (zie 2.4) bebouwt
geraakt.

Fig. 5: Uittreksel uit het plan van Jakob Van Deventer (ca. 1560) met aanduiding van de diverse
straten.
Een gekleurde gravure (fig. 6) uit de Civitates Orbis Terrarum van Braun en Hogenberg (1572-1581)
geeft een gelijkaardig beeld van het begijnhof. Centraal loopt de Sint-Margarethastraat (10). In het
noorden van het begijnhof ligt de Wezenstraat (13) en voorts staan ook het Oud Kerkhof (7), de
Bodegemstraat (3) en de Pompstraat (3) afgebeeld. Op deze gravure staat geen bebouwing aan de
20
21

Mortelmans & Verheyen 1974: 10.
Verhulst, Duvosque e.a. 1990: 24-27.
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noordkant van de Wezenstraat (13) maar is een boomgaard afgebeeld. Opvallend op zowel het plan
van Jakob Van Deventer als de gravure van Braun en Hogenberg is de oriëntatie van de kerk die
noord-zuid staat afgebeeld.

Fig. 6: Detail uit de stadskaart van Lier uit de gravure van Braun en Hogenberg.
Twee anonieme, ongedateerde schilderijen en één pentekening (allen vermoedelijk uit het einde van
de 16de of het begin van de 17de eeuw) die de Lierse Furie en de daaropvolgende Spaanse inname uit
1595 in beeld brengen, geven een overzicht van de stad Lier (fig. 7-9). Op alle drie de schilderijen zijn
de huizen vrij schematisch weergeven en is er weinig detail. Geen van de drie schilderen vertoont
voldoende detail om bruikbaar te zijn voor een beter inzicht in de opbouw van het begijnhof.

9
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Meestal zijn ook enkel de Wezenstraat, de Margarethastraat en het Oud Kerkhof en de Pompstraat
afgebeeld.

Fig. 7: Detail uit een anoniem schilderij dat de Lierse Furie weergeeft (Bewaarplaats: Lier, stadhuis).
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Fig. 8: Detail uit een gekleurde pentekening die de Lierse Furie weergeeft (Bewaarplaats: Brussel,
Koninklijke Bibliotheek).

Fig. 9: Detail uit een anoniem schilderij dat de Spaanse inname weergeeft (Bewaarplaats: Brussel,
Museum voor Oude Kunst).
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Een gekleurde gravure uit 1581 (fig. 10) en een gravure uit 1660 (fig. 11), beiden van de hand van
Guicciardini gaan terug op de plannen van Van Deventer en Braun en Hogenberg. Centraal loopt de
Sint-Margarethastraat (10). In het noorden van het begijnhof ligt de Wezenstraat (13) en voorst
staan ook het Oud Kerkhof (7), de Bodegemstraat (3) en de Pompstraat (3) afgebeeld. Op deze
gravures staat geen bebouwing aan de noordkant van de Wezenstraat (13) maar is een boomgaard
afgebeeld. Ook op deze plannen is de oriëntatie van de kerk nog noord-zuid.

Fig. 10: Detail uit de gekleurde gravure van Giucciardini (1581).
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Fig. 11: Detail uit de gravure van Giucciardini (1660).
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2.4 Een derde uitbreiding naar het noorden toe
In 1676 werd de oude weg, de huidige Wezenstraat, leidende naar de vroegere begijnhofpoort aan
de Reghtestraat naar de Drenke, aan de hofmeesteres van het begijnhof verkocht door het
stadsbestuur de “drij leden” 22.
Op 20 februari 1685 werd een hofstede aangekocht voor 4000 gulden van Melchior Bogaerts, een
schepen van de stad, door de begijnen Adriana De Haze en Gertrudis Van de Bossche en de pastoor
Adrianus Lambrechts 23.
Rond 1690 werd een stuk ervan bebouwd, vermoedelijk de 7 woningen die met de Oude Pastorij
vandaag aan de Kalvarieberg palen.
In 1695 werd de boomgaard, die vroeger deel uitmaakte van de hogervermelde hofstede, en die in
het bezit was van de begijn Adriana De Haze toegevoegd aan het begijnhof. Ook de kalkoven en de
pastorij werden ingelijfd bij het begijnhof.
De huidige begijnhofpoort, de nieuwe pastorie en het Portieressenhuis, werden op datzelfde
moment opgetrokken 24.
De 4 huizen aan de linkerkant van de Wezenstraat zouden ook toen ge- of verbouwd zijn 25. In deze
periode kwam de huidige kerk tot stand. De bouw ving aan in 1665, en werd slechts volledig voltooid
in 1767 26.
Op iconografische bronnen uit het einde van de 18de eeuw zijn de veranderingen duidelijk
waarneembaar. Op het Weense exemplaar van de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden
(1770-1777), beter gekend als de Ferrariskaart (fig. 12), krijgt het begijnhof ongeveer zijn actuele
uitzicht. Ten noorden van de Wezenstraat (13) is de Kalvarieberg (5) afgebeeld. Ook de andere
straten van het huidige begijnhof staan allen afgebeeld. Aan de noordwestelijke kant van de
Wezenstraat is, in tegenstelling tot tegenwoordig nog een straat weergegeven. Dit deel van het
begijnhof lijkt slechts korte tijd ervan te hebben deelgemaakt, want op het stadsplattegrond uit 1772
van luitenant Ducorron (fig. 13) staat deze straat niet meer weergegeven en is een volledig nieuwe
bouwblok afgebeeld ten noorden van de Wezenstraat.
2.5 Een vierde uitbreiding: de bebouwing van de Grachtkant
Aan de grachtkant werd oorspronkelijk de wol of het linnen gewassen en gebleekt. Tussen 1721 en
1727 werden hier 11 nieuwe woningen opgetrokken ten behoeve van de snelle toename van het
aantal nieuwe roepingen. Dit is onder andere te zien op de Ferrariskaart (fig. 12) en de kieskaart uit
1842 (fig. 14). Een dertigtal jaar later, tussen 1758 en 1760, werd de infirmerie verbouwd 27.
Op een kieskaart uit 1842 (fig. 14) staat het begijnhof in zijn huidige vorm afgebeeld. Op het huidige
kadaster staan heel weinig percelen die sindsdien gemuteerd zijn, wat erop wijst dat de laatste 200
jaar weinig tot geen grote aanpassingen meer werden doorgevoerd.
22

Biermans 1948: 17.
Mortelmans & Verheyen 1974: 11. Van Der Wee & Aerts 2007: 3.
24
Mortelmans & Verheyen 1974: 12.
25
Mortelmans & Verheyen 1974: 12.
26
Ceulemans & Mees 1997: 121-144. Mortelmans & Verheyen 1974: 12.
27
Ceulemans & Mees 1997: 30. Mortelmans & Verheyen 1974: 12.
23
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Fig. 12: Detail uit het Weense exemplaar van de Ferrariskaart (1770-1777).
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Fig. 13: Detail uit het stadsplattegrond van Ducorron (1772).
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Fig. 14: Detail uit de kieskaart van 1842.

17

Het archeologische bureauonderzoek van het begijnhof te Lier

2.6 De bestrating en de nutsvoorzieningen van het begijnhof
Onder pastoor Johannes Luyten (1594-1613) werd de bestrating van het begijnhof met kasseien
aangevat. Ook in 1718, 1772 en 1773 werden de straten verder met kasseien belegd.
In de periode 1855-1874 werden in de binnenstad van Lier de stoepen en de rioleringen aangelegd.
We kunnen aannemen dat op dit tijdstip dit ook in het begijnhof gebeurde. Tussen 1856 en 1905
werd de straatverlichting van Lier door gas voorzien.
In 1920 verleende Lier de concessie om elektriciteit te verlenen aan de Elektriciteitsmaatschappij der
Schelde 28.
Er kan aangenomen worden dat op de drie voormelde tijdstippen de bestrating van Lier en meer
bepaald van het Begijnhof verstoord werden.
2.7 Beknopte conclusie
Het oorspronkelijk kerngebied van het begijnhof ontstond dus in de 13e eeuw, de eerste uitbreiding
vond plaats in de 14e eeuw, de tweede uitbreiding in de 15e eeuw, de derde uitbreiding einde 17e
eeuw, en de vierde uitbreiding begin 18e eeuw. Er is op de oudere kaarten en iconografische
documenten ook te zien dat de indeling van de verschillende onderdelen van het begijnhof aan veel
veranderingen onderhevig zijn geweest.

28

Verhulst, Duvosque e.a. 1990: 56-57.
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Hoofdstuk 3

Reeds verstoorde zones

De gegevens over reeds verstoorde zones zijn eerder beperkt. Zoals in het vorige hoofdstuk reeds
beschreven werden tussen 1855 en 1874 in de binnenstad stoepen en rioleringen aangelegd. Deze
rioleringen bestaan uit gemetselde muren en een gemetseld bakstenen gewelf en zijn nog nooit
vervangen en zijn dus nog steeds in gebruik. Enkel in de Wezenstraat is reeds een nieuwe
verbindingsriolering uitgevoerd (maten in italic in onderstaande tabel). Dit is onder meer nog te zien
aan het andere gebruik van stenen in de wegverharding en aan de veel grotere diepte van verstoring.
Plannen van de oude rioleringen werden door Grontmij niet teruggevonden.
Op meerdere plaatsen werden in het begijnhof bij de opmeting van de bestaande toestand
opgemeten wat het huidige niveau is en hoe diep de inspectieputten (en dus ook de verstoringen
gaan). Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan:
Plaats
Hoek Bodegemstraat-Grachtkant
Hoek Hemdsmouwken-Grachtkant
Hoek Pompstraat-Grachtkant
Hoek Martienushoek-Sint-Margarethastraat
Kruispunt Oud Kerkhof-Sint-MargarethastraatPompstraat
Hoek Oud Kerkhof-Sint-Margarethastraat
Hoek Wezenstraat-Sint-Margarethastraat
Hoek Begijnhofstraat-Wezenstraat
Wezenstraat

Hoogte
maaiveld
5m20
5m20
5m09
5m70
5m56

Diepte onderkant
verstoring
4m20
4m24
4m19
4m78
4m44

Effectieve
verstoring
1m00
0m96
0m90
0m92
1m12

5m59
5m49
6m21
5m32

4m62
3m12
2m99
3m05

0m97
2m37
3m22
2m27

Op basis van deze tabel en het plan in bijlage is het mogelijk tot volgende conclusie te komen in
verband met het rioleringsstelsel: “Centraal in de bestaande wegenis werd in de tweede helft van de
19de eeuw een rioleringsstelsel aangelegd dat tot op heden nog steeds in gebruik is. Voor de aanleg
van dit stelsel is overal een verstoring te verwachten van minstens 1 m breed en bijna overal ook van
ongeveer 1 m diep. Enkel in de Wezenstraat is reeds een vernieuwing van het rioleringsstelsel
uitgevoerd. Deze riolering bevindt zich eveneens in het midden van de weg. De verstoring is veel
groter. De inspectieputten geven een verstoring aan van minstens 2m25. Gezien deze diepte zal de
verstoring in de breedte ook niet beperkt zijn gebleven tot 1 m maar vermoedelijk een 2-tal meters.”
Naast de verstoringen door de riolering zijn er ook werken geweest bij de aanleg van de elektriciteitsen de watervoorzieningen. De precieze ligging hiervan is niet gekend, evenmin als de graad van
verstoring. Toch zal ook voor het water minstens een sleuf van ongeveer 80 cm diep voorzien zijn
geweest. Deze nutsvoorzieningen liggen doorgaans wel dichter tegen de gevels van de huizen aan,
zodat ze normaal gezien niet in interferentie komen met de rioleringswerken.
Er dient nog opgemerkt dat naar aanleiding van de geplande werken ook de waterleiding vernieuwd
zal worden. Deze werken vallen echter buiten de huidige opdracht, maar er kan best zo veel mogelijk
gebruik worden gemaakt van de oude tracés om nieuwe verstoringen zo veel mogelijk te vermijden.
Plaatselijk zullen er ook verstoringen geweest zijn door de aanleg van de straatverlichting op gas en
de aansluitingen van de huizen op de riolering, maar deze verstoringen worden als verwaarloosbaar
beschouwd.
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Hoofdstuk 4

Impact en uitvoering van de geplande werken

De huidige werken voorzien in de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de
bestrating. Aangezien er nog geen bestek beschikbaar is waarin de te volgen werkwijze van
uitvoering beschreven staat, moest voor deze opdracht worden verder gegaan op basis van de
mondelinge toelichtingen die door de begeleidende ingenieur Koen Van Weert van Grontmij werden
gegeven.
Aangezien de werken een ontdubbeling van het rioleringsstelsel inhouden zal het niet steeds
mogelijk zijn om binnen de bestaande verstoringen te blijven. Een deel van de nieuw aan te leggen
leidingen zullen ook een diepere aanzetdiepte hebben dan de huidige. Onderstaande lijstje tabel de
diepte weer van de verstoringen ten gevolge de aanleg van de riolering voor het afvalwater
(plaatspunten zie bijlage):
Plaats
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28'
29'
30'
31'
32'
33'

Hoogte maaiveld

Diepte onderkant verstoring

Effectieve verstoring

6m24
5m44
5m08
5m46
5m44
5m57
5m56
5m45
5m54
5m71
5m70
5m71
5m86
6m14
5m94
6m07
5m98
4m98
4m98
5m05
5m04
5m45
5m53
6m12
5m22

3m08
3m00
2m96
2m92
2m91
3m10
3m13
3m10
3m28
3m62
3m64
3m70
3m85
3m59
4m22
4m27
4m56
3m52
3m65
3m62
3m94
4m12
3m86
3m81
3m91

3m16
2m44
2m12
2m54
2m53
2m47
2m43
2m35
2m26
2m09
2m06
2m01
2m01
2m55
1m72
1m80
1m42
1m46
1m33
1m43
1m10
1m33
1m67
2m31
1m31

De volledige riolering wordt doorheen het begijnhof naar één punt geleid (D11) in de Wezenstraat
waar wordt aangesloten op de grote riolering die daar heraangelegd zal worden. Overal zal de
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verstoring dieper gaan dan de huidige verstoring. In de Wezenstraat, waar een buis met een
diameter van 1 m gelegd zal worden, is de verstoring gemiddeld tussen 2m25 en 2m50. Dit komt
ongeveer overeen met de huidige verstoring. Voornamelijk in de Sint-Margarethastraat en de
Martienushoek zal de verstoring een 2-tal meter bedragen. De overige buizen zitten op een diepte
van ongeveer 1m25 tot 1m70.
Voor het rioleringsstelsel voor het regenwater is de situatie enigszins anders. Het noordelijke deel
(tot aan de begijnhofkerk) wordt naar de Wezenstraat geleid. Het regenwater van de SintMargarethastraat vanaf de abdijkerk en alle aanpalende straten wordt naar het zuiden geleid. In de
Grachtkant wordt het water noordwaarts afgeleid.
Doordat niet al het water naar één punt afgeleid moet worden, maar via vier verschillende leidingen
wordt afgevoerd, is het ook niet noodzakelijk de buizen even diep te steken als de riolering voor het
afvalwater. De impact blijft hierdoor veel beperkter, zoals blijkt uit onderstaande tabel:
Plaats
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

5
10
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Hoogte maaiveld

Diepte onderkant verstoring

Effectieve verstoring

6m17
5m26
5m43
5m49
5m47
5m50
5m44
5m32
5m33
5m56
5m59
6m13
6m05
5m53
5m70
5m74
5m76
5m29
5m17
5m14
5m04
4m99
5m38
5m24
6m02
6m14
5m98

4m58
4m15
4m68
4m73
4m82
4m11
4m13
4m20
4m25
4m31
4m34
4m87
4m45
4m37
4m23
4m22
4m20
4m44
4m28
4m30
4m33
4m38
4m57
4m36
4m28
4m32
4m41

1m59
1m11
0m75
0m76
0m65
1m39
1m31
1m12
1m08
1m25
1m25
1m26
1m60
1m16
1m47
1m52
1m56
0m85
0m89
0m84
0m71
0m61
0m81
0m88
1m74
1m82
1m57
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Behalve in de Sint-Margarethastraat en de Martienushoek zitten de buizen gemiddeld minder dan
een meter diep.
Ook de bestrating wordt opnieuw aangelegd. Hiertoe wordt naast de huidige bestrating ook een
wegkoffer uitgegraven die tussen 25-35 cm diep zal zijn vanaf het huidige maaiveld. Vermoedelijk zal
dit overeen komen met de huidige wegkoffer.
Er zijn aan de uitvoering van de werken ook twee belangrijke randvoorwaarden. De riolering in de
Wezenstraat is één van de belangrijke hoofdleidingen van het bestaande en het nieuwe
rioleringsnetwerk in dit deel van de stad en dient dus steeds in gebruik te blijven. Volgens de
ingenieur van Grontmij kan dit alleen door per dag telkens maar een klein stuk van de bestaande
riolering te vervangen door een nieuwe, die dan ’s avonds weer dient aangesloten te zijn. Dit heeft
uiteraard een grote impact op eventueel archeologisch onderzoek omdat er geen tijd is om veel
vaststellingen te doen of profielen en sporen op te kuisen.
Daarnaast is de enige toegang tot het begijnhof via de poort aan de Wezenstraat. Omwille van de
brandveiligheid dient de doorgang steeds (zeker na het einde van de werken ’s avonds)
gegarandeerd te zijn. Dit betekent dat de gegraven sleuven in de Wezenstraat en het gedeelte van de
Sint-Margarethastraat tot aan de begijnhofkerk ’s avonds telkens terug gedicht moeten zijn en
overrijdbaar zijn. Ook dit laat weinig tijd toe om de nodige vaststellingen te doen en ondertussen de
geplande werken nog uit te laten voeren.
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Hoofdstuk 5

Besluit

Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari
2003 (B.S. 24.03.2003) en 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe
gehouden de archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling te behoeden.
Daarom werd in eerste instantie een archeologisch bureauonderzoek gevraagd om een zicht te
krijgen op eventuele verwachtingen, de oudere verstoringen en de impact van de huidige werken.
Onderstaande aanbevelingen zullen per straat een overzicht geven van de uit te voeren
onderzoeksdaden:
-

-

-

-

Wezenstraat (13): Omwille van de reeds uitgevoerde riolering (diameter 1 m), de
noodzaak deze riolering telkens in gebruik te laten en de verplichting de sleuven ’s
avonds te dichten omwille van de brandveiligheid, lijkt het niet aangewezen hier
bijkomend archeologisch onderzoek uit te voeren. Omwille van de diepte van de sleuven
zal ook gewerkt moeten worden met schoorbakken om inkalving te vermijden, zodat het
bekijken van de profielwanden ook niet meer mogelijk zal zijn. De impact van de werken
dient zo veel mogelijk beperkt te worden door, indien mogelijk, beide buizen in dezelfde
sleuf aan te leggen en de breedte hiervan zo veel mogelijk te beperken.
Margarethastraat (10) tot aan de begijnhofkerk: Gezien de verplichting omwille van de
brandveiligheid om alle sleuven ’s avonds terug berijdbaar te maken, is het niet
aangewezen archeologisch onderzoek in dit deel van de straat uit te voeren. De impact
van de werken dient zo veel mogelijk beperkt te worden door, indien mogelijk, beide
buizen in dezelfde sleuf aan te leggen en de breedte hiervan zo veel mogelijk te
beperken.
Margarethastraat (10) ten zuiden van de begijnhofkerk, Kalvarieberg (5), Symforosastraat
(11), Martienushoek (6), Pompstraat (9), Hemdsmouwken (4), Hellestraat (3),
Bodegemstraat (1) en Grachtkant (2): Liefst voorafgaand aan de rioleringswerken wordt
eerst de bestrating opgebroken zodat de nodige vaststellingen kunnen gebeuren indien
binnen de uit te graven diepte een archeologisch relevant niveau wordt aangetroffen.
Alle aanwezige sporen en constructies dienen ingemeten te worden. Het couperen van
sporen is afhankelijk van de benodigde diepte.
Afhankelijk van de aanwezigheid van sporen kunnen er mogelijk lokaal aanpassingen
worden doorgevoerd aan het tracé van de leidingen. Na het registreren van alle sporen in
het vlak, wordt de as van de nieuw te graven tracés uitgezet. Eventuele sporen, voor
zover er niet gewerkt kan worden binnen de bestaande verstoringen, dienen volledig
opgegraven te worden.
Oud Kerkhof (7): Gezien de oriëntatie van de oudere begijnhofkerk noord-zuid was en
dus afwijkt van het huidige gebouw, kunnen resten hiervan worden aangetroffen bij het
graven van de nieuwe riolering (zelfs binnen de bestaande verstoringen). Ook resten van
het oude kerkhof kunnen verwacht worden. Het is daarom belangrijk voldoende tijd te
voorzien om deze zone grondig te onderzoeken zonder onmiddellijk de werken op te
houden. Daarom is het belangrijk om de verhardingen in deze straat bij aanvang van het
onderzoek te verwijderen zodat hier voldoende tijd voor archeologisch onderzoek is.
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Bijkomend dient er overal op gelet te worden dat:
- Er wordt zo veel mogelijk gewerkt binnen de bestaande verstoringen van de oude
rioleringen.
- Het archeologisch onderzoek steeds voldoende tijd krijgt om de nodige vaststellingen te
doen. Hiervoor kunnen best zones aangepakt worden vooraleer de eigenlijke werken
effectief starten. Dit hoeft uiteraard geen weken op voorhand te zijn om eventuele
hinder zo veel mogelijk te beperken.
- Er dient steeds gewerkt te worden met een kraan met een platte kraanbak (geen
tanden).
- Er worden geen uitgravingen uitgevoerd zonder begeleiding van de archeologen (behalve
in vrijgegeven zones).
Ondanks de mogelijke vrijgave van delen van het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien
zijn in:
- het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch
patrimonium, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003 en 10
maart 2006 (BS 08.06.1999, 24.03.2003 en 07.06.2006)
- en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het
decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch
patrimonium, gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003
en 23 juni 2006
van toepassing, meer bepaald de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele toevalsvondsten
tijdens het verdere verloop van de werken.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Rioleringsplan
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Administatieve gegevens

Naam site:

Begijnhof

Provincie:

Antwerpen

Gemeente:

Lier

Deelgemeente:

Lier

Adres:

Begijnhofstraat,
Wezenstraat,
Kalvarieberg,
Oud-Kerkhof,
Pompstraat,
Hemdsmouwken,
Symforosastraat,
SintMargarethastraat, Bodegemstraat, Hellestraat, Grachtkant en
Martienushoek

Opdrachtgever:

Stad Lier, Grote Markt 57, 2500 Lier

