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Hoofdstuk!1! Inleiding!
!
!
1.1!Algemeen!
!
In! het! kader! van! de! restoratie! van! de! voormalige! pastorij! in! het! begijnhof! te! Herentals! met!
vernieuwing! van! de! vloer! heeft! Onroerend! Erfgoed! een! archeologische! opgraving! opgelegd!
(vergunningsnummer!2015/095).!Het!veldwerk!werd!uitgevoerd!door!Studiebureau!Archeologie!bvba!
op!31!maart!2015.!
!
!
1.2!Beschrijving!van!het!onderzoeksgebied!
!
De!voormalige!pastorij! van!het!begijnhof! in!Herentals! ligt! in!de!Burchtstraat,! ten!noorden!van!het!
begijnhof! (fig.! 1.1)! en! is! kadastraal! gekend! als! afdeling! 2,! sectie! G,! perceel! 55L! (fig.! 1.2).! GeoU
archeologisch!gezien!is!het!projectgebied!gesitueerd!in!de!Kempen!(fig.!1.3).!
!

!
Fig.!1.1:!Uittreksel!van!de!topografische!kaart!met!situering!van!het!projectgebied!(©Databank!

Ondergrond!Vlaanderen).!
!
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!
Fig.!1.2:!Uittreksel!van!het!kadasterplan!met!situering!van!het!projectgebied!(©CADGIS).!

!



Het!archeologisch!onderzoek!in!de!pastorij!van!het!begijnhof!te!Herentals! !
!

5!
!

!
Fig.!1.3:!Situering!van!het!projectgebied!binnen!de!verschillende!Vlaamse!archeoregio’s1.!

!
!
1.3!Onderzoeksopdracht!en!vraagstellingen!
!
Bij!het!archeologisch!onderzoek!moeten!volgens!de!bijzondere!voorwaarden!minimaal!de!volgende!
onderzoeksvragen!beantwoord!worden:!!
!
U!Wat!is!de!aard,!omvang,!datering!en!conservatie!van!de!aangetroffen!resten?!
U!Hoe!is!de!opbouw!van!de!chronologie!van!de!aanwezige!archeologische!resten?!
U!Wat!is!de!relatie!tussen!de!bestaande!panden!en!het!aanwezig!archeologisch!erfgoed?!
U! Welke! specifieke! activiteiten! hebben! in! het! onderzoeksgebied! plaatsgevonden?! Wat! zijn! de!
materiële!aanwijzingen!hiervoor?!Passen!deze!in!de!historische!context!van!de!locatie?!
U! Wat! zeggen! de! aangetroffen! vondsten! over! de! welstand,! levenswijze,! sociale,! economische! en!
culturele!achtergrond!van!de!bewoners!van!het!plangebied!gedurende!hun!gebruiksperiode?!
U! Levert! het! organische! en! anorganische! vondstmateriaal! nieuwe! inzichten! inzake! ontstaansU! en!
bewoningsgeschiedenis!van!de!site,!eventueel!ook!over!de!materiële!cultuur?!
U!Uit!welke!periode!dateren!de!vondsten?!Kan!er!een!functionele!interpretatie!aan!gegeven!worden?!
U!Wat!is!de!datering!en!samenstelling!van!de!aangetroffen!ophogingslagen?!!
U! Hoe! kaderen! de! resultaten! van! dit! onderzoek! binnen! onze! kennis! van! ontwikkeling! van! het!
begijnhof!en!van!de!Pastorij!in!het!bijzonder?!
U! Op! welke! manier! bevestigen! of! weerleggen! de! resultaten! van! het! archeologisch! onderzoek! de!
conclusies!uit!het!bouwhistorisch!onderzoek?!
U! Zijn! er! aanbevelingen! te! doen! naar! de! verdere! restauratie! van! het! pand! zelf! of! naar! eventueel!
toekomstig!onderzoek!op!aanpalende!zones?!
!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie!!
!
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Hoofdstuk!2!Historische!achtergrond!
!
!
2.1!De!centrale!archeologische!inventaris!
!
De!voormalige!pastorij! van!het!begijnhof!van!Herentals! (CAI!113147)! is!opgenomen! in!de!Centrale!
Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 2.1).! Het! begijnhof! en! de! SintUCatharinakerk! zijn! gekend! als!
vindplaats!CAI!113139.!
!

 
Fig.!2.1:!Uittreksel!uit!de!CAI!met!centraal!het!projectgebied2.!

!
CAI! 102023! verwijst! naar! het! tracé! van! de! 17deUeeuwse! stadsomwalling,! met! de! mogelijke!
overblijfselen!van!de!Floristoren!die!deel!uitmaakte!van!de!stadsomwalling!(CAI!100577)!en!van!de!
Zandpoort! (CAI! 100949).! CAI! 164118! is! een! deel! van! het! tracé! van! de! laatmiddeleeuwse!
stadsomwalling,!zoals!ook!op!de!Ferrariskaart!te!zien.!CAI!101036!is!de!plaats!van!een!aarden!wal!die!
een!restant!zou!zijn!van!de!middeleeuwse!stadsomwalling!en!die!aansloot!op!de!Bovenpoort.!
In! de! omgeving! zijn! tevens! enkele! historische! gebouwen! en! structuren! geregistreerd:! het!
laatmiddeleeuwse! Minderbroederklooster! (CAI! 113202),! het! laatmiddeleeuwse! SintU
Elizabethgasthuis! (CAI!113145),!een!houten!schorsU!of!walmolen!uit!de!16de!eeuw!(CAI!113138),!de!
voormalige! stadsbrouwerij! (CAI! 105695),! De# Luypaert,! een! huis! met! laatmiddeleeuwse! kern! (CAI!
105693),!de!Grote!Markt!32,!een!huis!met!16deUeeuwse!kern! (CAI!105696),! ! twee!kapellen! (Heilige!
Kruiskapel! en! H.! Grafkapel)! die! deel! uitmaken! van! een! kruisweg! (CAI! 113095),! een! 17deUeeuwse!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!www.agiv.be!!



Het!archeologisch!onderzoek!in!de!pastorij!van!het!begijnhof!te!Herentals! !
!

8!
!

publieke!waterput!(CAI!100578),!het!laatmiddeleeuws!klooster!der!Norbertinessen!(CAI!113148),!de!
Augustijn,! een! huis! met! een! 17deUeeuwse! kern! (CAI! 105690),! de! mogelijke! resten! van! een! ! 16deU
eeuwse!sluis!(CAI!105785)!en!het!17deUeeuwse!Augustijnenklooster!en!infirmerie!(CAI!113204).!!
Tenslotte! zijn! er! ook! enkele! vindplaatsen! van! prospectievondsten! opgenomen,! waaronder! een!
vindplaats! van! scherven! van! volmiddeleeuws! aardewerk! (CAI! 102283),! een! vindplaats! van! lithisch!
materiaal!uit!het!mesolithicum! (CAI!100110)!en!van!een!17deUeeuwse!muntschat! (CAI!102021).!CAI!
100696! verwijst! naar! een! werfcontrole! waarbij! laatmiddeleeuwse! bewoningssporen! aangetroffen!
werden.!Ter!hoogte!van!CAI!113199!tenslotte!werden!16deUeeuwse!funderingen!en!postmiddeleeuws!
aardewerk!gevonden.!
!
!
2.2!Historische!gegevens!!
!
Het!huidige!begijnhof!van!Herentals!is!gelegen!ten!zuiden!van!de!pastorij!en!strekt!zich!uit!tussen!de!
Burchtstraat!en!de!Begijnenstraat.!Het!begijnhof,!de!schoolgebouwen! in!de!Burchtstraat! tegenover!
de!achterzijde!van!het!begijnhof,!de!achtertuinen!van!het!begijnhof,!begrensd!door!de!Augustijnslei!
en!de!Begijnvest!en!de!brandweerkazerne!(infirmerie!augustijnenklooster),!zijn!sinds!11!september!
1979!beschermd!als!stadsgezicht3.!De!woningen!van!het!begijnhof!zijn!beschermd!als!monument.!
Een!eerste!begijnhof!zou!vóór!1266!gesticht!zijn4.!In!1270!werd!het!een!onafhankelijke!parochie!met!
een!eigen!kerk!en!kerkhof.!Dit!oud!begijnhof!was!gelegen!in!het!meest!noordelijke!stadsgedeelte,!het!
Nieuwland! ten! noorden! van! de! Kleine! Nete5.! In! 1578,! tijdens! de! Tachtigjarige! oorlog! werd! dit!
begijnhof! omwille! van! strategische! redenen! gesloopt! door! het! calvinistische! stadsbestuur! (1576U
1584).! In! 1590! kregen! de! begijnen! van! de! stadsmagistraat! de! toelating! om! 26! huizen! en! gronden!
tussen! de! "Hoge"! (Begijnenstraat)! en! de! "Lage! Burchtstraat"! (Burchtstraat)! aan! te! kopen! voor! de!
aanleg! van! een! nieuw! begijnhof! binnen! de! stadswallen.! Deze! toelating! werd! in! 1597! bekrachtigd!
door!Filips!II.!
Het!huidige!begijnhof!is!een!deels!ommuurd,!driehoekig!pleinbegijnhof!met!een!vrij!centraal!gelegen!
kerk.!De!begijnhofkerk! is!een!georiënteerde,! laatgotische!pseudobasiliek,!gebouwd!tussen!1599!en!
1614,! en! centraal! gelegen! op! het! deels! omhaagde! voormalige! kerkhof6.! Ten! zuiden! en! ten! oosten!
bevinden! zich! de! begijnenwoningen! waarvan! de! dateringen! opklimmen! tot! de! 17de,! 18de! en! 19de!
eeuw.!!

!
De!voormalige!pastorij!van!het!huidige!begijnhof!van!Herentals!is!beschermd!als!monument!sinds!26!
oktober! 19797.! Het! betreft! een! dubbelhuis! van! oorspronkelijk! vijf,! nu! zes,! traveeën! en! twee!
bouwlagen!onder!een!zadeldak!uit!de!tweede!helft!van!de!18de!eeuw8.!Deze!pastorij!staat!buiten!de!
muren! van! het! begijnhof! omdat! de! priester! tijdens! het! Ancien! Regime! niet! binnen! het! begijnhof!
mocht!wonen9.!Binnen!het!begijnhof!stond!eveneens!een!pastorij.!Volgens!Cools!en!Bellemans!is!dit!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA002001/!!
4!https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/6378!!
5!Cools!J.!&!Bellemans!P.!2007:!Bouwgeschiedenis#van#het#Sint9Catharinabegijnhof#te#Herentals:#een#verhaal#van#
vier#eeuwen#bouw9#en#wooncultuur#in#Vlaanderen,!Herentals,!p.!9.!
6!https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/47015!!
7!https://beschermingen.onroerenderfgoed.be/object/id/OA001996/!!
8!https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/47039!!
9! Stevens! &! Hanselaer:! Bouwhistorische! nota! Schoolgebouwen! Burchtstraat! Herentals.!Geheugen# collectief.#
Historisch#onderzoeksbureau,!p.!10.!
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het!pand!Begijnhof!18,!een!huis!uit!177710.!Volgens!de!website!van!Onroerend!Erfgoed!was!het!19deU
eeuwse!(1876U1877)!pand!Begijnhof!4!eveneens!een!pastorij11.!
!
De! pastorij! in! de! Burchtstraat! grensde! aan! de! infirmerie! en! de! hoeves! van! het! begijnhof.! Deze!
terreinen!zouden!rond!1590!aangekocht!geweest!zijn!en!zijn!thans!verdwenen12.!Vanaf!1630!zijn!er!
uitgevoerde!werken!gedocumenteerd.! In!de!bouwhistorische!nota!van!Stevens!en!Hanselaer!wordt!
aangenomen! dat! het! werkzaamheden! aan! een! vermoedelijk! houten! pastorij! betreft13.! Volgens!
dezelfde!bron!zou!de!pastorij! in!de! tweede!helft! van!de!18de!eeuw! in! steen!opgebouwd!zijn14.!Het!
rechthoekige!volume!aan!de!straatkant!zou!het!oudst!zijn.!Nog!in!de!18de!eeuw!zou!dit!volume!in!het!
noordoosten!uitgebreid!zijn!met!twee!achterliggende!ruimtes.!!
!
2.3!Cartografische!gegevens!!
!
Zoals!ook!uit!cartografische!bronnen!blijkt,!ontwikkelde!het!nieuwe!eind!16deUeeuwse!begijnhof!zich!
in!het!reeds!bestaand!stadsweefsel.!
Op!de! kaart! van! Jacob! van!Deventer! (1550U1565)! (fig.! 2.2)! is! het! grotere! bouwblok! van! het! latere!
begijnhof,! gevormd! door! de! huidige! Fraikinstraat,! Burchtstraat,! Begijnenstraat! en! Begijnhof,! reeds!
bebouwd.!De!binnenzijde!is!volledig!leeg!weergegeven.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Cools! J.!&!Bellemans!P.!2007:!Bouwgeschiedenis#van#het#Sint9Catharinabegijnhof# te#Herentals:#een#verhaal#
van#vier#eeuwen#bouw9#en#wooncultuur#in#Vlaanderen,!Herentals,!p.!15.!
11!https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/47017!!
12! Stevens!&! Hanselaer:! Bouwhistorische! nota! Schoolgebouwen! Burchtstraat! Herentals.!Geheugen# collectief.#
Historisch#onderzoeksbureau,!p.!15.!
13! Stevens!&! Hanselaer:! Bouwhistorische! nota! Schoolgebouwen! Burchtstraat! Herentals.!Geheugen# collectief.#
Historisch#onderzoeksbureau,!p.!15.!
14! Stevens!&! Hanselaer:! Bouwhistorische! nota! Schoolgebouwen! Burchtstraat! Herentals.!Geheugen# collectief.#
Historisch#onderzoeksbureau,!p.!39!en!41.!



Het!archeologisch!onderzoek!in!de!pastorij!van!het!begijnhof!te!Herentals! !
!

10!
!

!
Fig.!2.2:!Het!bouwblok!van!het!toekomstige!begijnhof!op!de!kaart!van!Jacob!van!Deventer15,!met!

aanduiding!van!het!projectgebied.!
!
Op! de! kaart! van! Van! Deventer! wordt! langs! de! huidige! Burchtstraat! een! redelijk! uniforme! en!
aaneengesloten! bebouwing! weergegeven.! Op! de! Ferrariskaart! (1771U1778)! (fig.! 2.3),! de! Atlas! der!
Buurtwegen! (1845)! (fig.! 2.4)! en! de! Vandermaelenkaart! (1846U1854)! (fig.! 2.5)! lijkt! de! bebouwing!
eerder! te!bestaan!uit! losse!elementen.!Ter!hoogte!van!de!gebogen!straat! (de!Noordpoort)!van!het!
begijnhof!en!op!de! locatie!van!de!pastorij! is!op!deze!kaarten!een!redelijk!groot!gebouw!afgebeeld.!
Op!de!Ferrariskaart!is!dit!UUvormig;!op!de!twee!andere!kaarten!bestaat!het!enkel!nog!uit!een!hoek.!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!http://opteron1.kbr.be!!
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!
Fig.!2.3:!Uittreksel!uit!de!Ferrariskaart!met!aanduiding!van!het!projectgebied.16.!

!

!
Fig.!2.4:!Uittreksel!uit!de!Atlas!der!Buurtwegen!met!aanduiding!van!het!projectgebied.!17.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!http://www.geopunt.be/!!
17!http://www.geopunt.be/!!
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!
Fig.!2.5:!Uittreksel!uit!de!kaart!van!Vandermaelen!met!aanduiding!van!het!projectgebied!18.!

!
! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!http://www.geopunt.be/!!



Het!archeologisch!onderzoek!in!de!pastorij!van!het!begijnhof!te!Herentals! !
!

13!
!

Hoofdstuk!3! Werkmethode!
!
In!het!kader!van!de!vernieuwing!van!de!vloer!in!de!pastorij!diende!30!cm!onder!het!huidige!vloerpeil!
afgegraven!te!worden.!In!de!meest!noordelijke!kamer!van!de!pastorij!(groen!op!fig.!3.1)!werd!bij!het!
opbreken! van!de! vloer! vastgesteld!dat! er!hieronder!nog!een!betonplaat! aanwezig!was.!Deze!plaat!
diende!niet! verwijderd! te!worden.! In! de! aanpalende! ruimte! (ook! groen!op! fig.! 3.1)!werd! enkel! de!
vloer! en! het! zandbed! verwijderd.!Hiermee!was! het! vereiste! peil! voor! de! nieuwe!betonplaat! reeds!
bereikt.!Op!de!startvergadering!werd!dan!ook!afgesproken!om!deze!ruimte!enkel!te!controleren!op!
eventueel!aanwezig!bodemarchief!onder!dit!zandbed.!
De!afgraving!van!de!vereiste!30!cm!onder!het!huidige!vloerpeil! in!de!overige!ruimtes!(blauw!op!fig.!
3.1)!gebeurde!machinaal!en!onder!archeologische!begeleiding.!Enkel!de!zuidoostelijke!hoek!van!het!
gebouw!kon!niet!onderzocht!worden,!omdat!hier!een!keldertje!aanwezig!was!(waarin!niet!gegraven!
diende!te!worden).!De!totale!afgegraven!en!onderzochte!oppervlakte!bedraagt!ca.!87!m².!!
!
De! aangetroffen!muren! en! structuren! op! de! aangelegde! diepte! van! 30! cm! onder! het! vloerniveau!
werden!opgeschoond,!evenals!het!vlak.!De!aangetroffen!sporen!en!structuren!werden!geregistreerd.!
Na! de! afronding! van! het! archeologisch! onderzoek! werden! alle! muurresten! afgebroken! tot! 30! cm!
onder!het!vloerniveau,! zodat!de!betonplaat!gegoten!kon!worden.!Deze!werken!werden!uitgevoerd!
door!de!aannemer!van!de!werken.!
!
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!
Fig.!3.1:!Plan!van!het!onderzoeksgebied!met!de!opgegraven!zone!(blauw)!en!de!nietUonderzochte!

zones!(groen).!
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Hoofdstuk!4! Analyse!
!
In! het! aangelegde! vlak! op! 30! cm! onder! de! huidige! vloer! werd! het! afbraakniveau! van! enkele!
aanwezige! (en! stratigrafisch! oudere)! muren! bereikt! (S! 5,! S! 6,! S! 7! en! S! 10),! evenals! 7! bakstenen!
muurtjes!(S!8)!(fig.!4.1).!Met!uitzondering!van!2!paalkuiltjes!(S!3!en!S!4)!werden!geen!archeologisch!
relevante!grondsporen!waargenomen!op!de!aanlegdiepte! van!het! vlak.!Dit! vlak!bevond! zich!op!de!
overgang! tussen! de! gele! zandlaag! (S! 1)! onder! de! huidige! vloer! en! een! onderliggende! groengrijze!
zandlaag!(S!2).!!
!
In! de! ruimte! ten!oosten! van!de! centrale! inkomgang! en! in! de! aanpalende! gang! ten!noorden!ervan!
enerzijds!en!in!de!ruimte!ten!westen!van!de!centrale!gang!anderzijds!werden!muren!aangetroffen!die!
stratigrafisch!ouder!zijn!dan!deze!van!het!huidige!gebouw.!
De!muur! in! de! ruimte! ten! oosten! van! de! centrale! gang! loopt! onder! de! huidige!muur! door! in! de!
aanpalende! gang! in! het! noorden.! Het! betreft! een! NUZUgeoriënteerde,! ca.! 30! cm! brede! muur! uit!
bakstenen!met!een! redelijk! zachte,! licht!geelgrijze!kalkzandmortel! (S!5).!Aan!de!oostkant!van!deze!
muur!bevindt!zich!een!ca.!2!m!lange!en!0,45!m!diepe!haard,!bestaande!uit!twee!haardwangen!die!in!
verband!staan!met!de!rest!van!de!muur!(fig.!4.2!en!fig.!4.3).!Deze!muur!(S!54)!wordt!aan!de!zuidzijde!
doorbroken! door! een! tellerput! van! de! waterleiding! (S! 11),! waardoor! het! niet! meer! mogelijk! is!
eventuele!verbanden!met!de!huidige!voorgevel!(of!het!gebrek!aan!verbanden!met!deze!voorgevel)!te!
onderzoeken.!In!het!noorden!wordt!deze!muur!op!ca.!0,40!m!van!de!noordmuur!van!de!huidige!gang!
doorbroken! (fig.! 4.4),! maar! oorspronkelijk! moet! deze! zeker! nog! een! stuk! noordelijker! hebben!
doorgelopen19.!In!het!vlak!is!er!nog!geen!uitbraakspoor!te!zien,!wat!er!op!wijst!dat!laag!S!2!van!na!de!
bouw!van!de!huidige!pastorij!dateert.!
In! de! ruimte! ten! westen! van! de! centrale! gang! werd! een! rechthoekige! (62! x! 53! cm)! bakstenen!
structuur!(S!6)!aangesneden.!Tegen!deze!structuur! loopt!een!dunne!(0,23!m)!bakstenen!muur! (S!7)!
met!een!licht!afwijkende!en!meer!NOUZWUgerichte!oriëntatie!dan!deze!van!het!huidige!gebouw!(fig.!
4.5).!De!juiste!functie!van!de!rechthoekige!structuur!(S!6)!en!de!muur!(S!7)!in!de!westelijke!ruimte!is!
niet!duidelijk.!Gezien!de!geringe!breedte! lijkt!het! te!gaan!om!binnenmuurtjes.!Er! is!geen!duidelijke!
stratigrafische!relatie!tussen!beide!muren.!
!
Zowel!in!de!ruimte!ten!oosten!als!in!deze!ten!westen!van!de!centrale!gang!werden!10!cm!onder!de!
huidige!vloer!op!een! regelmatige!afstand!van!elkaar! smalle!NUZ!georiënteerde!bakstenen!muurtjes!
(alle!S!8)!aangetroffen.!Het!betreft!respectievelijk!3!en!4!dunne!muurtjes,!opgebouwd!uit!bakstenen!
(19!x!9!x!4!cm),!gelegd!in!een!witte!tot!lichtgrijze!kalkmortel.!Deze!muurtjes!zijn!tegen!de!funderingen!
van!de!huidige!opgaande!muren!van!de!pastorij!aangebouwd.!!
In! de! ruimte! ten! oosten! van! de! centrale! gang! gaat! de! bakstenen! fundering! (S! 9)! van! de! nog!
aanwezige!schouw!doorheen!een!van!de!muurtjes.!In!de!westelijke!ruimte!is!één!van!deze!muurtjes!
tegen!een!oudere!bakstenen!fundering!van!een!thans!verdwenen!haard20!(S!10)!aangebouwd,!terwijl!
het!meest!oostelijke!muurtje!in!deze!kamer!over!S!6!gebouwd!is.!
Deze!muurtjes!zijn!te!interpreteren!als!steunpunten!voor!een!oudere!(en!thans!verdwenen)!houten!
vloer!(op!vloerbalken)!binnen!de!huidige!ruimtes.!Op!deze!manier!kon!een!houten!vloer!toch!op!volle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Er!kan!van!worden!uitgegaan!dat!de!haard!in!het!midden!van!de!muur!werd!aangelegd.!Dit!betekent!dat!de!
muur!nog!minstens!2!m!noordelijker!moet!hebben!gelopen.!!
20! Op! de! eerste! verdieping! is! wel! nog! een! 18deUeeuwse! haard!met! gestucte! schouwboezems! bewaard.! Niet!
toevallig!vertoont!deze!schouwboezem!scheuren,!aangezien!de!onderliggende!stenen!structuur!in!de!loop!der!
jaren!verwijderd!werd.!
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grond!gelegd!worden,!zonder!dat!de!balken!en!planken!onmiddellijk!door!de!vochtigheid!begonnen!
te!rotten21.!
!
De!twee!paalkuiltjes!(S!3!en!S!4)!in!de!oostelijke!ruimte!gaan!doorheen!de!gele!zandlaag!!(S!1)!en!zijn!
bijgevolg!recent.!Het!betreft!een!rechthoekig!en!een!ovaal!paalkuiltjes!met!een!scherpe!aflijning!en!
een!gevlekte!bruingrijsgele!vulling!zonder!vondsten.!
!
Bij!het!machinaal!afgraven!werd!vermoedelijk! in!de!groengrijze!zandlaag! (S!2)!een!bodem!van!een!
open! vorm! in! wielgedraaid,! reducerend! gebakken! grijs! aardewerk! gevonden! en! twee! scherven! in!
rood,!geglazuurd!aardewerk.!Deze!scherven!zijn!op!zich!onvoldoende!om!tot!een!datering!van!deze!
laag!te!komen,!maar!doordat!er!geen!uitbraakspoor!van!S!5!in!deze!laag!te!herkennen!is,!kan!ze!met!
zekerheid!gelijktijdig!met!of!vlak!na!de!bouw!van!het!huidige!gebouw!gedateerd!worden.!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21! Een! gelijkaardige! opbouw! kon! onder! andere! in! de! sacristie! van! de! SintUMartinuskerk! te! Genoelselderen!
tijdens!archeologisch!onderzoek!vastgesteld!worden.!
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!
Fig.!4.1:!Plan!van!de!opgegraven!zone.!

!
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!
Fig.!4.2:!De!oostelijke!ruimte!met!muren!S!5!en!S!8!en!de!paalkuilen!S!3!!en!S!4.!

!

!
Fig.!4.3:!De!oostelijke!ruimte!met!muren!S!5!en!S!8.!

!
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!
Fig.!4.4:!Zicht!op!de!haardwang!(S5)!in!de!gang,!doorbroken!door!de!muur!van!de!huidige!pastorij.!

!

!
Fig.!4.5:!De!westelijke!ruimte!met!muren!S!6,!S!7,!S!8!en!S!10.!

!
! !
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Hoofdstuk!5! Synthese!
!
!
5.1!Interpretatie!en!datering!
!
Het!onderzoek!was!beperkt!tot!de!bovenste!30!cm!onder!het!huidige!vloerniveau.!Zowel!in!de!ruimte!
ten!oosten!van!de!centrale!gang!en!in!de!aanpalende!gang!ten!noorden!daarvan!als!in!de!ruimte!ten!
westen!van!de!centrale!gang!werden!muren!en!structuren!aangesneden!die!stratigrafisch!ouder!zijn!
dan!het! huidige! gebouw.! Er! kon!evenwel! geen! relatie! tussen!de! verschillende! aangetroffen! resten!
gemaakt! worden.! Hypothetisch! horen! deze! stratigrafisch! oudere! resten! tot! het! gebouw! waaraan!
vanaf!1630!werken! zouden!gedocumenteerd! zijn!en!dat! volgens!Stevens!en!Hanselaer!een!houten!
pastorij! was.! Zeker! is! dit! evenwel! niet.! Nog! volgens! de! Stevens! en! Hanselaer! dateert! het! huidige!
gebouw!uit!de!18de!eeuw.!
S!5!is!een!muur!met!aan!de!oostzijde!twee!bewaarde!(en!in!verband!staande)!haardwangen.!Zowel!in!
noordelijke! als! zuidelijke! richting! bleef! deze!muur! niet! volledig! bewaard.! De! juiste! functie! van! de!
rechthoekige! structuur! (S! 6)! en! de!muur! (S! 7)! in! de! westelijke! ruimte! is! niet! duidelijk.! Gezien! de!
geringe!breedte!lijkt!het!te!gaan!om!binnenmuurtjes.!!
!
Van! het! huidige! gebouw! zijn! alle! binnenU! en! buitenmuren! nog! in! opstand! bewaard.! S! 10! is! de!
fundering!van!een! later!afgebroken!haard! (waarvan!de!schouwmantel!op!de!eerste!verdieping!wel!
nog!bewaard! is).!Het!ontbreken!van!sporen!van!een! funderingssleuf!voor!de!huidige!muren! in!S!2,!
betekent!dat!deze!laag!van!bij!of!vlak!na!de!bouw!dateert.!
De!overige!aangetroffen!NUZUgeoriënteerde!muurtjes!(S!8)!zijn!te!interpreteren!als!steunpunten!voor!
een!verdwenen!houten!vloer!op!vloerbalken.!!
!
De! twee!aangetroffen!paalkuiltje! (S! 3! en! S! 4)! kunnen!als! recent!beschouwd!worden,! aangezien! ze!
doorheen!het!zandbed!(S!1)!onder!de!huidige!vloer!gaan.!
!
!
!
5.2!Beantwoording!onderzoeksvragen!
!
Wat#is#de#aard,#omvang,#datering#en#conservatie#van#de#aangetroffen#resten?#
In!de!afgegraven!30!cm!onder!het!vloerniveau!in!de!ruimte!ten!westen!van!de!centrale!gang!en!de!
ruimte! ten! oosten! ervan! en! de! aanpalende! gang! ten! noorden!werd! het! afbraakniveau! van! enkele!
muurfragmenten!bereikt.! Enkele! structuren! zoals! de!muur! in!de!oostelijke! ruimte,! annex! gang! ten!
noorden! ervan! en! de! ruimte! ten! westen,! zijn! stratigrafisch! ouder! dan! het! huidige! gebouw.! Het!
betreft! allicht! binnenmuren.!Hypothetisch!horen!deze! stratigrafisch!oudere! resten! tot! het! gebouw!
waaraan!vanaf!1630!werken!zouden!gedocumenteerd!zijn!en!dat!volgens!Stevens!en!Hanselaer!een!
houten! pastorij! was.! Zeker! is! dit! evenwel! niet.! Nog! volgens! de! Stevens! en! Hanselaer! dateert! het!
huidige!gebouw!uit!de!18de!eeuw.!
Een! serie! van! gelijkaardige! dunne! bakstenen! muurtjes! vormen! steunpunten! voor! een! voormalige!
vloeropbouw!op!vloerbalken!in!beide!ruimtes.!
Het!aangelegde!vlak!bevond!zich!op!de!overgang!tussen!de!gele!zandlaag!onder!de!huidige!vloer!en!
een! onderliggende! groengrijze! zandlaag.! Doorheen! de! gele! zandlaag! werden! 2! kleine! paalkuiltjes!
geregistreerd.!
!
Hoe#is#de#opbouw#van#de#chronologie#van#de#aanwezige#archeologische#resten?#
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Enkele! muren! zijn! stratigrafisch! ouder! dan! het! huidige! opstaande! gebouw.! De! smalle! bakstenen!
muurtjes! voor! het! ondersteunen! van! een! houten! vloer! zijn! tegen! de! huidige! binnenmuren!
aangebouwd! en! zijn! bijgevolg! (iets! recenter! of)! gelijktijdig.! Het! verdwijnen! van! een! haard! en! de!
houten!vloer!wijst!op!slechts!beperkte!structurele!aanpassingen.!
!
Wat#is#de#relatie#tussen#de#bestaande#panden#en#het#aanwezig#archeologisch#erfgoed?#
Enkele!muren!zijn!stratigrafisch!ouder!dan!het!huidige!opstaande!gebouw,!maar!doordat!niet!dieper!
dan!30!cm!gegraven!kon!worden,!zijn!er!geen!relaties!tussen!deze!muren!te! leggen.!Andere!muren!
zijn!tegen!de!huidige!binnenmuren!aangebouwd!en!zijn!bijgevolg!(iets!recenter!of)!gelijktijdig.!
!
Welke#specifieke#activiteiten#hebben#in#het#onderzoeksgebied#plaatsgevonden?#Wat#zijn#de#materiële#
aanwijzingen#hiervoor?#Passen#deze#in#de#historische#context#van#de#locatie?#
Wat# zeggen# de# aangetroffen# vondsten# over# de# welstand,# levenswijze,# sociale,# economische# en#
culturele#achtergrond#van#de#bewoners#van#het#plangebied#gedurende#hun#gebruiksperiode?#
Levert# het# organische# en# anorganische# vondstmateriaal# nieuwe# inzichten# inzake# ontstaans9# en#
bewoningsgeschiedenis#van#de#site,#eventueel#ook#over#de#materiële#cultuur?#
Uit#welke#periode#dateren#de#vondsten?#Kan#er#een#functionele#interpretatie#aan#gegeven#worden?#
Deze!vraagstelling!kan!niet!beantwoord!worden!aan!de!hand!van!de!resultaten!van!het!uitgevoerde!
onderzoek.!!
!
Wat#is#de#datering#en#samenstelling#van#de#aangetroffen#ophogingslagen?##
Het! aangelegde! vlak! op! U30! cm!onder! de! huidige! vloer! bevond! zich! op! de! grens! van! de! gele! zand!
onder!deze!huidige!vloer!en!een!onderliggende!groengrijze!zandlaag.!Aangezien!in!deze!groengrijze!
laag!nog!geen!funderingssleuf!van!de!huidige!muren!zichtbaar!is,!kan!deze!laag!gelijktijdig!met!of!vlak!
na!de!bouw!van!het!huidige!gebouw!gedateerd!worden.!
!
Hoe#kaderen#de#resultaten#van#dit#onderzoek#binnen#onze#kennis#van#ontwikkeling#van#het#begijnhof#
en#van#de#Pastorij#in#het#bijzonder?#
Op# welke# manier# bevestigen# of# weerleggen# de# resultaten# van# het# archeologisch# onderzoek# de#
conclusies#uit#het#bouwhistorisch#onderzoek?!!
Door! het! gebrek! aan! duidelijke! relaties! tussen! de! stratigrafisch! oudere! muurresten,! kan! deze!
vraagstelling! niet! beantwoord! worden! aan! de! hand! van! de! resultaten! van! het! thans! uitgevoerde!
onderzoek.!
!
Zijn# er# aanbevelingen# te# doen# naar# de# verdere# restauratie# van# het# pand# zelf# of# naar# eventueel#
toekomstig#onderzoek#op#aanpalende#zones?#
Er!kan!overwogen!worden!de!verdwenen!haard! in!de!westelijke!kamer! terug! te!herstellen.!Dit!kan!
ook! een! gunstig! effect! hebben! op! de! stabiliteit! van! de! haard! op! de! eerste! verdieping! (die! nu!
scheuren!vertoont).!Oorspronkelijk!waren!er!ook!houten!vloeren!aanwezig!in!de!twee!vertrekken!op!
het!gelijkvloers.!
De!aanwezigheid!van!stratigrafisch!oudere!sporen!wijst!in!alle!geval!op!een!oudere!bewoning,!dus!bij!
onderzoek! op! aanpalende! zones,! dient! hiermee! rekening! te! worden! gehouden.! Muur! S! 5! moet!
minstens!nog!een!deel!noordelijker!hebben!doorgelopen.! Indien! in!de! toekomst!nieuwe!werken! in!
het! pand! gepland! worden,! die! dieper! dan! de! huidige! verstoring! gaan,! is! opnieuw! archeologisch!
onderzoek!aangewezen.!
!
!
!
!
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5.3!Samenvatting!
!
In! het! kader! van! restauratiewerken! en! vernieuwing! van! de! vloer! in! de! voormalige! pastorij! in! het!
begijnhof! te!Herentals! (Burchtstraat! 7)! legde!Onroerend! Erfgoed! een! archeologische! opgraving! op!
(vergunningsnummer!2015/095).!De!pastorij!is!beschermd!als!monument!sinds!26!oktober!1979.!
!
Het!veldwerk!bestond!uit!de!begeleiding!en!de!registratie!van!de!machinale!afgraving!van!ca.!30!cm!
onder! het! huidige! vloerniveau! in! functie! van! de! werken.! Dit! werd! uitgevoerd! door! Studiebureau!
Archeologie!bvba!op!31!maart!2015.!
Het!onderzoek!was!beperkt!tot!de!bovenste!30!cm!onder!het!huidige!vloerniveau.!Zowel!in!de!ruimte!
ten!oosten!van!de!centrale!gang!en!in!de!aanpalende!gang!ten!noorden!daarvan!als!in!de!ruimte!ten!
westen!van!de!centrale!gang!werden!muren!en!structuren!aangesneden!die!stratigrafisch!ouder!zijn!
dan!het! huidige! gebouw.! Er! kon!evenwel! geen! relatie! tussen!de! verschillende! aangetroffen! resten!
gemaakt! worden.! Hypothetisch! horen! deze! stratigrafisch! oudere! resten! tot! het! gebouw! waaraan!
vanaf!1630!werken! zouden!gedocumenteerd! zijn!en!dat! volgens!Stevens!en!Hanselaer!een!houten!
pastorij! was.! Zeker! is! dit! evenwel! niet.! Nog! volgens! de! Stevens! en! Hanselaer! dateert! het! huidige!
gebouw!uit!de!18de!eeuw.!
S!5!is!een!muur!met!aan!de!oostzijde!twee!bewaarde!(en!in!verband!staande)!haardwangen.!Zowel!in!
noordelijke! als! zuidelijke! richting! bleef! deze!muur! niet! volledig! bewaard.! De! juiste! functie! van! de!
rechthoekige! structuur! (S! 6)! en! de!muur! (S! 7)! in! de! westelijke! ruimte! is! niet! duidelijk.! Gezien! de!
geringe!breedte!lijkt!het!te!gaan!om!binnenmuurtjes.!!
!
Van! het! huidige! gebouw! zijn! alle! binnenU! en! buitenmuren! nog! in! opstand! bewaard.! S! 10! is! de!
fundering!van!een! later!afgebroken!haard! (waarvan!de!schouwmantel!op!de!eerste!verdieping!wel!
nog!bewaard! is).!Het!ontbreken!van!sporen!van!een! funderingssleuf!voor!de!huidige!muren! in!S!2,!
betekent!dat!deze!laag!van!bij!of!vlak!na!de!bouw!dateert.!
De!overige!aangetroffen!NUZUgeoriënteerde!muurtjes!(S!8)!zijn!te!interpreteren!als!steunpunten!voor!
een!verdwenen!houten!vloer!op!vloerbalken.!!
!
!
In!the!context!of!restoration!and!renewal!of!the!floor! in!the!former!presbytery!in!the!Beguinage!to!
Herentals!explained!Onroerend!Erfgoed!an!excavation!on!(licence!number!2015/095).!The!presbytery!
is!protected!monument!since!26!October!1979.!
!
Dans! le!cadre!de! la!restauration!et! le!renouvellement!de! la!parole!dans! l'ancien!presbytère!dans! le!
Béguinage! à! Herentals! a! expliqué! patrimoine! immobilier! une! fouille! archéologique! sur! (licence!
numéro!2015/095).!Le!presbytère!est!un!monument!protégé!depuis!le!26!octobre!1979.!
!
!
! !
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Bijlage(1( Sporeninventaris((
!

!
!
Afkortingen:!!
!
Aflijning:!
!
Re! Redelijk!
Ze! Zeer!
!
S! Scherp!

Kleur:!
!
LA! Licht!
DA! Donker!
!
Br! Bruin!

Textuur:!
!
Re! Redelijk!
Ze! Zeer!
!
Za! Zacht!

Bijmenging:!
!
Bio! Bioturbatie!
Glau! Glauconiet!
BC! Bouwceramiek!
HK! Houtskool!

Vondsten:!
!
Ce! Ceramiek!
Fa! Faunaresten!
Fl! Floraresten!
Gl! Glas!

Sp
oo

r(

W
er
kp

ut
(

Vl
ak
(

Aa
rd
(

Vo
rm

(

Af
lij
ni
ng

(

Kl
eu

r(

Te
xt
uu

r(

Bi
jm

en
gi
ng

(

Vo
nd

st
en

(

Af
m
et
in
ge
n(

Lx
Bx

D(
(c
m
)(

1! 1! 1! Laag! !! !! DGl!! ReZaLo!Z! !! !! !!
2! 1! 1! Laag! !! !! DGrAGo!! ReZaLo!Z! HK,!BS! Ce! !!
3! 1! 1! Paalkuil! Rechthoekig! ZeS! gevl.! DGr!

m.!DGl!!
ReZaLo!Z! KM!

!!
20x15x!

4! 1! 1! Paalkuil! Rechthoekig! ZeS! gevl.! DGrA
Gl!!

ReZaLo!Z! KM!
!!

20x15x!

5! 1! 1! Muur!
!!

ReGo!
!!

BS! m.! Za! LGlGr!
KZM! !! !!

x39x!

6! 1! 1! Muur!
!!

ReGo!
!!

BS! m.! Za! LGlGr!
KZM! !! !!

67x62x!

7! 1! 1! Muur! !! ReSl! !! BS!m.!Za!DGl!KZM! !! !! 23!
8! 1! 1! Muur!

!!
ReGo!

!!
BS! m.! Ha! LGrWt!
KM! !! !!

19!

9! 1! 1! Fundering! !! ReGo! !! BS! !! !! !!
10! 1! 1! Fundering! !! ReSl! !! BS! !! !! !!
11! 1! 1! Fundering! ! ReGo! ! BS! ! ! !
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D! Diffuus!
Var! Variabel!
Nat! Niet!af!te!lijnen!!

Gl! Geel!
Go! Groen!
Gr! Grijs!
Or! Oranje!
Rd! Rood!
Wt! Wit!
Zw! Zwart!
Bl! Blauw!
Pr! Purper!
Rz! Roze!
!
m.! met!
vl.! vlekken!
sp.! spikkels!
lg.! lagen!

Ha! Hard!
Va! Vast!
Lo! Lo!
!
Z! Zand!
L! Leem!
K! Klei!
!

Fe! IJzerconcreties!
FeZ! IJzerzandsteen!
Mg! Mangaan!
ZS! Zandsteen!
SK! Steenkool!
VL! Verbrande!leem!

Me! Metaal!
Le! Leder!
Mu! Munt!
Pi! Pijpaarde!
Si! Silex!
Bo! Bouwceramiek!
Na! Natuursteen!
An! Andere!
!
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Bijlage(2( Fotoinventaris(
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Fo
to
nu

m
m
er
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r(

W
er
kp

ut
(

Aa
rd
(

2015<095<01$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<02$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<03$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<04$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<05$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<06$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<07$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<08$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<09$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<10$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<11$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<12$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<13$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<14$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<15$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<16$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<17$ 5$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<18$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<19$ 3$en$4$ 1$ Vlak$
2015<095<20$ 3$en$4$ 1$ Vlak$
2015<095<21$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<22$ 8$en$9$ 1$ Overzicht$
2015<095<23$ 8$en$9$ 1$ Vlak$
2015<095<24$ 8$en$9$ 1$ Vlak$
2015<095<25$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<26$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<27$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<28$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<29$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<30$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<31$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<32$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<33$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<34$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<35$ 5$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<36$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$

Fo
to
nu

m
m
er
(

Sp
oo

r(

W
er
kp

ut
(

Aa
rd
(

2015<095<37$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<38$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<39$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<40$ 8$ 1$ Overzicht$
2015<095<41$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<42$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<43$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<44$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<45$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<46$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<47$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<48$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<49$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<50$ 8$ 1$ Overzicht$
2015<095<51$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<52$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<53$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<54$ 8$ 1$ Overzicht$
2015<095<55$ 8$en$10$ 1$ Overzicht$
2015<095<56$ 6,$7$en$8$ 1$ Overzicht$
2015<095<57$ 8$en$10$ 1$ Vlak$
2015<095<58$ 8$en$10$ 1$ Vlak$
2015<095<59$ 8$en$10$ 1$ Vlak$
2015<095<60$ 8$en$10$ 1$ Vlak$
2015<095<61$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<62$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<63$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<64$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<65$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<66$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<67$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<68$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<69$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<70$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<71$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<72$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
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2015<095<73$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<74$ 6,$7$en$8$ 1$ Vlak$
2015<095<75$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<76$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<77$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<78$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<79$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<80$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<81$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<82$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<83$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<84$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<85$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<86$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<87$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<88$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<89$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<90$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<91$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<92$ $ 1$ Overzicht$
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to
nu

m
m
er
(

Sp
oo

r(

W
er
kp

ut
(

Aa
rd
(

2015<095<93$ $ 1$ Overzicht$
2015<095<94$ 8$ 1$ Vlak$
2015<095<95$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<96$ 5$ 1$ Vlak$
2015<095<97$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<98$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<99$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<100$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<101$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<102$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<103$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
2015<095<104$ $ 1$ Overzicht$

gebouw$
$
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