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De restauratiewerken aan de oude Sint-Niklaas-
kerk in Neder-Over-Heembeek hebben geleid 
tot archeologische opgravingen, waarbij ver-

schillende overblijfselen uit vorige eeuwen werden 
teruggevonden: menselijke schedels en beenderen, 
maar ook sporen van het dagelijkse leven: potfrag-
menten, bronzen muntstukken, patacons (oude mu-
ntstukken).  Deze zeldzame opgravingen bieden een 
nieuwe blik op de rijkdom van het Brusselse erfgoed. 

De archeologische opgravingen in de Sint-Niklaaskerk 
zijn het gevolg van restauratiewerken in dit gebouw, 
dat meer dan zeventig jaar geleden ontwijd werd. De kerk is eigendom van de Stad Brussel en 
werd door het koninklijk besluit van 14 maart 1940 beschermd als monument. In december 2012 
begonnen de restauratiewerken om de plek om te vormen tot een culturele ontmoetingsplaats: 
het Cultureel Centrum Sint-Niklaas. Naast renovatiewerken aan de gevel en het dak, wordt er 
ook vloerverwarming geïnstalleerd. Deze laatste werf is de aanleiding voor de opgravingen.

Geplande opgravingen

Aangezien er werken gepland waren in de Sint-Niklaaskerk, dienden er voorafgaandelijk opgra-
vingen te gebeuren. Deze archeologische opgravingen zijn het resultaat van een geslaagde 
samenwerking tussen de cel Historisch Erfgoed van de Stad Brussel, die het bestek opmaakte 
voor de restauratie, en de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Gewest, die 
de archeologische opgravingen uitvoert en subsidieert.

Op 21 februari 2012 wordt een eerste grote vondst gedaan: onder de kroonlijst werden oude po-
lychroom- en gouden stenen gevonden. In maart 2013 werd gestart met de opgravingen in het 
gebouw zelf, alvorens de vloerverwarming te installeren. Hier werden talrijke vondsten gedaan, 
sommige nog maar enkele dagen geleden.

De kerk : centrale begraafplaats 

De ontdekking van menselijke beenderen en tombes is geen 
echte verrassing. De kerk is sinds het begin van de christelijke 
traditie de plaats waarin en waarrond de doden werden begra-
ven, om zo de nabijheid van God concreet vorm te geven. De 
aanwezigheid van vijf graftegels in de kerk (waarvan er eentje 
uit 1627 stamt) is trouwens een duidelijke aanwijzing dat er zich 
graven bevinden. 

Dankzij deze opgravingen werden er dus talrijke menselijke been-
deren blootgelegd. Op dit moment kunnen deze fragmenten niet 
precies gedateerd worden. Er zal een paleoantropologische ana-
lyse worden uitgevoerd om te proberen sporen van bijvoorbeeld 
ziektes te bepalen. 
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Gebruiksvoorwerpen

Er werden nog andere voorwerpen ontdekt: een 
bronzen muntstuk, keramiekscherven (11de tot 18de 
eeuw), een patacon, of nog een weefpriem. Er werden 
ook resten blootgelegd van de funderingen van de Ro-
maanse kerk die vroeger op de plaats van het huidige 
gebouw stond. De datering van deze brokstukken zal na 
de opgravingen gebeuren.

Archeologische opgravingen: voorgeschreven en noodzakelijk

De archeologische opgravingen in de Sint-Niklaaskerk en 
de hieruit resulterende ontdekkingen zijn niet zo uitzon-
derlijk: het is zelfs een normale procedure in het kader van 
graafwerken in een kerk. Bij de aanvraag van een vergun-
ning voor een gebouw dat in een zone met archeologisch 
potentieel ligt, is het zelfs een noodzakelijke tussenstap. 
De Directie Monumenten en Landschappen heeft ook 
andere gelijkaardige onderzoeken geleid: de Sint-Niklaas-
kerk (aan de Beurs), de Sint-Denijskerk in Vorst, de Onze-
Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk. Aangezien oude kerken altijd 
een groot archeologisch potentieel hebben, zullen ze alti-
jd eerst archeologisch onderzocht worden in functie van 
de geplande werken.

Herkomstbepaling: een onmisbare tussenstap om het 
erfgoed te inventariseren en tot zijn recht te laten komen

De opgravingen in de Sint-Niklaaskerk in Neder-Over-Heembeek lopen op hun einde. De 
oude tegels worden binnenkort teruggeplaatst. Vooraleer de bodem terug wordt afgesloten, 
zullen alle gevonden voorwerpen gestaafd worden. Alle sporen van elk oud voorwerp moeten 
bewaard worden: foto’s, nummering, tekeningen, identificatie, laboratoriumanalyseresultaten, 
enz. Er wordt dus een inventaris gemaakt van het archeologische materiaal en de structuren die 
onzichtbaar blijven op de vindplaats. Al deze gegevens worden vervolgens opgenomen in een 
opgravingsverslag. 

De uitgegraven voorwerpen zullen behandeld wor-
den door het laboratorium van de Cel Archeologie 
van de Directie Monumenten en Landschappen. 
De menselijke resten worden geanalyseerd door 
het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwe-
tenschappen.

Er moet ook worden onderzocht hoe deze ontdek-
kingen tot hun recht kunnen komen, zodat de be-
zoekers van het toekomstige cultuurcentrum kennis 
kunnen maken met de geschiedenis en de archeolo-
gische waarde van deze site.
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Drie personen werkten mee aan dit project:

Ann Degraeve, verantwoordelijke van het Departement Archeologisch erfgoed van de Di-
rectie Monumenten en Landschappen, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
is verantwoordelijk voor de archeologische opgravingen in de oude Sint-Niklaaskerk in 
Neder-Over-Heembeek.

Marie-Noëlle Martou, architect, gespecialiseerd in erfgoed, Cel Historisch erfgoed, Stad 
Brussel. Verantwoordelijk voor het dossier “Restauratie van de oude Sint-Niklaaskerk in 
Neder-over-Heembeek”.

Quentin Demeure, kunsthistoricus en archeoloog, Cel Historisch erfgoed, Stad Brussel. Ve-
rantwoordelijk voor de historische studie die werd uitgevoerd in het kader van de restaura-
tie van het Cultureel centrum St-Niklaas in Neder-over-Heembeek.


