


DIEPER INZICHT IN DE BRUGSE ONDERGROND

Naar aanleiding van de voorjaarsstormen van 1990 startten de instandhoudingswerken aan de toren van de
Sint-Salvatorskatedraal. Gezien de omvang van de toren werden onderzoeken uitgevoerd op de ondergrond
Aanstonds besloot men enerzijds een aantal boringen dwars doorheen de funderingsmuren uit te voeren en
anderzijds werden door middel van grondsonderingen de aard en de weerstand van de verschillende grond-
lagen opgespoord.

Bij toeval ontstond het idee onder een aantal gegadigden om, hoe minuskuul het Brugse grondgebied ook is,
alle wetenschappelijke informatie te verzamelen met het doel de verworven kennis over te brengen naar allen
die er belangstelling voor hebben. ln een korte periode ontsproot een groep bestaande uit mensen met sterk
uiteenlopende disciplines. Hoe dan ook bleek meer dan eens dat, mits een sterke kommunikatie en inter-
aktie, velerlei raakpunten boeiende informatie bood.

Hedentendage onderzoekt men veelvuldig en terecht, "bovengronds", de impakt van het mens-zijn op zijn
omgeving. Getuigen hiervan zijn het gekende struktuurplan en het verkeersleefbaarheidsplan. De onder-
grond van Brugge muteert vrij traag in tegenstelling tot het bovengrondse gebeuren.

Menigmaal stelt men verwarring en onwetendheid vast wanneer het gaat over de ondergrond van Brugge.
"Dieper lnzicht" wil ons de samenhang der dingen helpen zien. De auteurs poogden hun tekst leesbaar te
houden teneinde een afdoend antwoord te leveren op vragen die verband houden met de komplekse materie
van de ondergrond.

Vooreerst bespreken we de geologische opbouw van de ondergrond. Aansluitend proberen we een
antwoord te geven op de vraag hoe stevig deze ondergrond is om op te bouwen. Wat zijn de gevolgen van
belangrijke ingrepen met verandering van het grondwaterpeil? ln de loop der tijden kregen de reien -
natuurliik of kunstmatig - hun loop. kenmerkte men straten met een typische naam. Een apart hoofdstuk
weidt hierover uit omdat de samenhang met de ondergrond van Brugge zo typerend is. Archeologische
waarnemingen tonen ons hoe men vroeger aan waterwinning deed, waarom en hoe men op bepaalde
plaatsen bouwde.

Om te besluiten een oprecht dankwoord aan alle leden van de vzw "Dieper lnzicht" en aan alle sponsors
zonder wie dit initiatief niet mogelijk is. Wij hopen op vele reakties, hetgeen voor ons een aanmoediging zou
zijn en een teken dat ons opzet geslaagd is.

Jan Hoste
voorzitter vzw " Dieper lnzicht"
bestuurder Groep Planning SV

1



DÐ ONÐERGROI{D VAI{ BRUGGtr

William De Breuck en Frank Mostaert

De oude sokkel van Brugge

Op 3OO m diepte vindt men te Brugge de
sporen van een geschiedenis die meer dan 5OO
miljoen jaren geleden aanving. Op die diepte
liggen immers gesteenten, die werden afgezet
door een zee, die in die periode het nog
onbestaande Europa bedekte. Het zand en de
klei, die uit het zeewater bezonken, zijn in de
loop van de tijden verhard tot zandsteen en
leisteen. De lagen gevormd door die gesteenten
werden onder invloed van enorme krachten in de
aardkorst opgeplooid tot een gebergte, dat zich
van Groot-Brittannië tot in Midden-Europa
u itstre kte.

Dat tijdperk, dat duurde van 570 tot 225
miljoen jaar voor onze tijd, noemt men het
Paleozoikum. Daarop volgt het mesozoTsche tijd-
perk tot 65 miljoen jaar voor onze tijd en daarna
het kainozoTsche tijdperk tot op heden. Al deze
tijdperken worden verder onderverdeeld in
kleinere tijdseenheden. De ouderdom van de
gesteenten kan men bepalen aan de hand van de
resten van planten en dieren, die er in bewaard
zijn gebleven, of door meting van radioaktieve
isotopen. De aard van de gesteenten, hun ligging
en schikking laten ons toe het verleden te
rekonstrueren: men kan zien dat een afzetting tot
stand kwam in een ondiepe zee of door een
traagstromende rivier of door een gletsjer werd
veroorzaakt.

Het paleozoisch gebergte werd geleidelijk
afgebroken en afgevlakt door verwering en erosie
tot wat men is gaan noemen het Massief van
Brabant. Het vormt in de ondergrond van Brugge
de zogenaamde paleozoische sokkel. Die
gesteenten zijn op vele plaatsen gebroken en ge-
scheurd. ln de barsten bevindt zich water, dat
onder druk tot bijna aan het oppervlak kan
stijgen. ln het Brugse zijn er geen waterputten
die water aan de sokkel onttrekken omdat het
zoutgehalte van dit water zowat 4,5 gram per
liter bedraagt.

De deklagen

Het afgevlakte paleozoisch gebergte werd in de
Krijttijd, die '135 miljoen jaar geleden aanving,
door de zee overstroomd en bedekt door een
kr¡jtlaag, die te Brugge 5O meter dik is. Op het

einde van de Krijttijd kwam het gebied weer
boven water te liggen. Later, tijdens het
Landeniaan, werden op het kr¡jt klei en vervol-
gens zand afgezet. Het onderste gedeelte van de
Landeniaanafzettingen is van mariene oorsprong,
het bovenste werd door rivieren aangevoerd. Op
verschillende plaatsen pompt men te Brugge
water uit de bovenste zandlaag. Uit een put kan
men tot 15 m3 per uur winnen. Het water heeft
echter een zoutgehalte van 3 gram per liter.
Op het Landeniaanzand werd tijdens het
leperiaan een zeer dikke laag van meer dan 1 5O
m mariene klei afgezet. Op die laag rust een laag
van fijn kleihoudend zand. Hieraan wordt in het
Brugse eveneens water onttrokken. Een put kan
5 m3 per uur opbrengen. Het water bevat 0,5
gram zout per liter.
Deze laag wordt bedekt door mariene afzettingen
van het Paniseliaan. Eerst treft men een laag
schilferige klei van een tiental meter aan.
Hierboven ligt een laag van kleiig zand en ten-
slotte zand, waarin zandstenen voorkomen. Deze
groene zandstenen, in de volksmond veldsteen
genoemd, is verwerkt in verschillende oude
gebouwen: de Heilige Bloedkapel, de Sint-Salva-
torskatedraal, de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk en de
funderingsmuren van de Sint-Donaaskerk. Tijdens
de werken aan de tunnel onder het Zand heeft
een dergelijke zandsteenlaag voor heel wat
moeifijkheden gezorgd. Uit deze laag wordt op
vele plaatsen water gewonnen. Uit een put in
deze laag kan men tot 2O r.n3 p"t uur onttrekken.

Al deze lagen dateren uit de vroegste periode
van het zogenaamde Tertiair. Dit duurde tot
ongeveer 2 miljoen jaar voor onze tijd. Dan begon
een periode van intense afkoeling waardoor
ganse gebieden van de wereld door ijs werden
bedekt.

De mantel

Het zuidel¡jk gedeelte van België werd
opgeheven waardoor de rivieren noordwaarts
gingen vloeien. Daardoor werden ter hoogte van
Brugge ten minste 1 50 m tertiaire afzettingen
weggevoerd. ln het Brugse sneden de rivieren
zich het diepst in tijdens de voorlaarste ijst¡jd, die
men aanduidt als de Saale-ijstijd. Ter plaatse van
het oostelijke gedeelte van de huidige binnenstad,
Assebroek en Sint-Kruis had zich een belangrijke
vallei gevormd. De loop van de rivier,
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die deze vallei had uitgeschuurd, werd vooral
bepaald door de aard van de tertiaire afzettingen.
Zo bleven de gebieden met zand-steenbanken en
schelpenlagen, respektievelijk te Sint-Andries en
te Sint-Kruis in reliëf staan. Het westelijke
gedeelte van de binnenstad lag op de westelijke
valleiflank. Het oostel¡jke gedeelte lag daardoor
15 m onder het huidige peil.

Na de Saale-ijstijd volgde een warme periode.
Tijdens die periode steeg de zeespiegel tot op het
huidige peil. De vallei van de Oer-Reie in het
oosten van de binnenstad ontwikkelde zich tot
een estuarium waarin zich waddenplaten en getij-
degeulen vormden. ln het oosten en het zuiden
van Brugge zijn slikke- en schorreafzettingen
teruggevonden. Een belangrijke getijdegeul
volgde een deel van de huidige stadswallen.
Gedurende die overstromingsfaze bleef het
noordelijke gedeelte van Sint-Kruis als een eiland
uitsteken.

ln het begin van de laatste ijstijd (Weichsel-
ijstijd) daalde de zeespiegel en de rivieren
hernamen hun werking. Hierdoor werden de
afzettingen van de zee (Eemiaan-tijd) uitge-
schuurd. Ook die rivier bereikte haar grootste
insnijding langs de oostrand van Brugge. Tijdens
de latere faze werd de vallei geleidelijk opgevuld.
Toen deze opvulling het peil O bereikte was het
reeds uiterst koud geworden. Er heerste een
toendraklimaat en de ondergrond bleef permanent
bevroren.

ln die koude woestijn blies de wind heel wat
zand in zuidelijke richting. Alleen de grofste
korrels bleven liggen. Ze vormen in het Brugse
een grintvloertje dat vrij algemeen wordt terugge-
vonden op het peil O m. Het is 15OOO jaar oud.

De aanhoudende noordenwinden waaiden
parallelle duinruggen met een steile zuidzijde op.
ln Sint-Kruis en in het westen van Brugge liggen
ze rechtstreeks op het tertiair substraat, in de
rest van Brugge op de Weichseliaan-afzett¡ngen.
Tijdens warmere en vochtigere perioden vormden
zich tussen die duinruggen veenplassen. Het
veen werd later in droge perioden weer
overstoven. De belangrijkste bewaarde duinrug
in de Brugse binnenstad loopt van de
Smedenpoort over het Zand naar de Markt. Het

Lijst figuren

zand vormt er een 3 tot 5 m dikke laag, die een
stevige ondergrond voor bouwwerken biedt. Die
duinrug is ook de hoogste en droogste zone van
Brugge.

Het Holoceen, dat lOOOO jaar geleden aanving,
werd gekenmerkt door een algemene opwarming
waardoor de ijskappen afsmolten en de zee-
spiegel steeg. Geleidelijk begon ook de vegetatie
zich aan te passen. De kustlijn, die aanvankelijk
ter hoogte van de Doggerbank lag, kwam gesta-
dig dichterbij. Ongeveer 6O00 jaar geleden liep ze
ten zuiden van Veurne over Slijpe tot Wenduine.

De kust werd toen gevormd door een
waddengebied zoals men er een aantreft in Ne-
derlaird. Onder invloed van de getijden zette de
zee klei en zand af waardoor slikken en schorren
ontstonden en vormde er zich landinwaarts veen
in de dalen tussen de duinruggen. Men treft in de
zone van de Augustijnen- en de Spiegelrei een
venige laag van 1 m dikte aan. Ook in de
meersen treft men veen aan.

Ongeveer 53OO jaar geleden vormde zich
enkele kilometers zeewaarts van de huidige
strandlijn een duinengordel, waarachter veen
begon te groeien. Zowaf 42OO jaar geleden was
de ganse kustvlakte één groot veenmoeras
geworden. De veengroei kwam tot stilstand
zowat 25OO jaar geleden mede als gevolg van
een hernieuwde overstroming door de zee. De
kustvlakte ten noorden van Brugge ontwikkelde
zich tot een schorregebied doorsneden door
diepe getijdegeulen, waarvan één liep van Blan-
kenberge tot Brugge. Omstreeks 2OOO jaar voor
heden, in de Romeinse tijd, sloot hierop de Reie
aan. De huidige kanalen van Brugge liggen
gedeeltelijk in de oude Reiebedding. Mettertijd
slibden de getijdegeulen dicht en kwam het
huidig oppervlak tot stand. Met afzetting van de
sedimenten door de zee bleef zout water achter
in de ganse kustvlakte, ook in het noorden van
Brugge. Hierdoor is te Sint-Pieters en in het
havengebied het grondwater brak en zelfs zout.

Noord-Zuid gerichte doorsnede door de ondergrond van Brugge.
West-Oost gerichte doorsnede door de ondergrond van Brugge.
Geologische tijdsschaal van de formaties in de ondergrond van Brugge
Hoogtelijnen van het oppervlak in de Eemiaan-tijd.
Het landschap in de Eemiaan-tijd bij hoogste zeespiegelstand.

Het landschap in recente tijd vóór de komst van de mens.
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GROI{D ALS FLI¡{DERINGSLAAG

Hubert Raedschelders

Elke konstruktie rust op de grond. Het is
derhalve nodig dit mater¡aal te kennen, niet alleen
de aard, doch eveneens de draagkracht die het
bezit. ln Brugge zijn de eigenschappen van de
bovenlagen van plaats tot plaats sterk
verschillend wegens de heterogene geologische
opbouw in het Kwartair. Elk funderingsprobleem
vereist derhalve een onderzoek naar de
eigenschappen van de plaatselijke formaties.

Het is slechts bij uitzondering, waar betang-
rijke werken werden uitgevoerd, dat men de
gelegenheid heeft om een blik te werpen op de
ondergrond van een woongebied. ln Brugge
werden slechts enkele grote bouwputten
gegraven die een dergelijke waarneming mogelijk
maakten, o.a. de bouwput voor de tunnel-parking
op het Zand. Het is dus in het algemeen slechts
met boringen dat men anders gegevens over de
ondergrond kan verzamelen. Het onderzoek van
de bij de boringen ontnomen grondstalen en de
daarmee te verbinden geologische interpretatie
geeft tenslotte een totaalbeeld dat op de
maquette wordt geTllustreerd. Voor het
bouwwezen dient men echter de technische
karakteristieken, sterkte en inwendige weerstand
van de opeenvolgende grondlagen te kennen.

De geotechniek of grondmechanika is de
toegepaste wetenschap die, aan de hand van
boringen, monsteronderzoek en plaatselijke
sonderingen, statisch of dynamisch, de gegevens
moet verzamelen die het aan de architecten en
ingenieurs mogelijk maakt om optimale
oplossingen uit te werken, zowel stabiliteit-
technisch als ekonomisch.

Onderkenningsboringen dienen steeds met de
nodige zorg te worden uitgevoerd. Het volstaat
niet brutaalweg een gat te maken om een
gegeven diepte te bereiken. Gedurende het boren
moet zorgvuldig elke waarneming worden
genoteerd: aard van de doorboorde laag, stand
van het grondwater in functie van de bereikte
diepte, kleur, reuk en vastheid van het
bovengehaalde materiaal. Meestal worden ook
zeer zorgvuldig ongeroerde monsters gestoken.
Dit gebeurt in metalen cylinders die aan de
oppervlakte onmiddellijk met paraffine worden
afgedicht opdat bij aankomst in het laboratorium
de natuurlijke karakteristieken zo goed mogelijk
zouden bewaard zijn. Bij het boren zelf wordt
gebruik gemaakt van boren, gekozen in funktie
van het type grond. Bij grondlagen die een
voldoende samenhang (kohesie) bezitten kan een
lepelboor (1)of een schroefboor (2) worden
ingezet. Bij onsamenhangende of kohesieloze

gronden moet worden gepulst. De grond wordt
dan losgemaakt met een cylinder die aan de basis
een ventiel heeft (klep of afsluitkogel) (3) zodat
de korrels er niet uitvallen bij het bovenhalen van
de boor (fig. 1).

Voor funderingsstudies is het echter niet
noodzakelijk de juiste natuur van de
opeenvolgende lagen te kennen. Het volstaat
over gegevens te beschikken waarmee het
draagvermogen kan worden bepaald. Deze
gegevens kunnen worden verkregen door het
indrukken van een stangentrein en het meten van
de weerstand tegen deze indringing. Bij de
gestandaardiseerde proef wordt een stang met
een doorsnede van 1O cm2 (diameter 3,S7 cm) in
de grond gedrukt. Aan de basis is de stang
voorzien van een konus waarvan afzonderlijk de
indringingsweerstand wordt gemeten. Een
diagram dat, in funktie van de diepte, zowel de
konusweerstand als de wrijvingsweerstand langs
de reeds ingedrukte buizen geeft, toont een
volledig beeld van de ter plaatse van de proef
bestaande toestand.

Een typisch voorbeeld geeft het sondeer-
diagram opgenomen nabij de Minderbroeder-
straat (fig. 2). Op een diepte van 14 m bereikt de
konus een laag met hoge weerstand, het tertiaire
zand met zandsteen dat in het oostelijk gedeelte
van de huidige binnenstad overbleef na de erosie
in de voorlaatste ¡jstijd. Tussen g.S m en 14 m
diepte treft men opvulling van de vallei met
wisselende materialen. Tussen g m en 9,b m is
de weerstand weer belangrijk hoger in de laag
grof zand en grind die bij het ekstreem koude
toendraklimaat werd afgezet. De weerstanden in
de lagen boven de vaste lens zijn gering. Het
betreft duidelijk lagen afgezet in moerassige
gebieden. Aan het terreinoppervlak vindt men
tenslotte aanduidingen van een recente ophoging,
blijkbaar met afbraakmaterialen.

Enkele sonderingen uitgevoerd op het Zand
tonen vat'ì hun kant duidelijk de opeenvolging van
de duinruggen die in de Weichseliaan-periode
door de aanhoudende noordenwinden werden
opgeblazen (f¡g. 3).

Terwijl het sondeerdiagram de geologische
vorming illustreert, is het evenzeer een
inst¡i-rment voor de ingenieur bij het kiezen van
de aard en omvang van een ontworpen
ko nstru ktie.

Bij een grondonderzoek met het oog op een
funderingsstudie mag nooit worden vergeten dat
vooral de bovenlagen zeer veranderlijk kunnen
zijn. Reeds door hun vorming, bij
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opvull¡ng van rivieren met wisselende bedding,
als door menselijke invloeden, uitgravingen en
aanvullingen, kan de weerstand op korte afstand
sterk verschillen. Zo geven twee sonderingen
uitgevoerd met een tussenafstand van 20 m aan
de Dyver een totaal verschillend beeld. Blijkbaar
heeft men een proef in de aanvulling van de
vroegere waterloop gedaan terwijl de andere

Lijst figuren
Figuur 1. Onderkenningsboorkoppen.
Figuur 2. Sondeerdiagram Minderbroederstraat
Figuur 3. Sondeerdiagram't Zand.
Figuur 4. Sondeerdiagram Dyver.

proef reeds buiten de vroegere bedding ligt.
Terwijl de geologie tot doel heeft een globaal

beeld van de opbouw van de grondlagen te
geven zal de geotechniek meer aandacht
besteden aan de plaatselijke weerstand. Het doel
van beide onderzoeken is verschillend doch de
resultaten zijn komplementair.

Uitbreiding parking 't Zand

a = bruin licht-leemhoudend fijn zand met lagen
van steenbrokken en steengruis

b : donkerbruin sterk fijn zandig leem tevens
bovenkant watertafel

c = donkerbruin veenhoudend licht fijn zandig
lee m

d = licht kleihoudend groen fijn zand
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GROI{DWATERHUI SHOUDING
BEMALING

Jan Maertens

Binnen het oude stadscentrum wordt de
natuurlijke grondwaterstand normaal gezien
vooral bepaald door de aanwezige oppervlakte-
wateren met name de reien. Door allerhande
menselíjke ingrepen is de grondwaterstand in de
loop der jaren evenwel meer en meer gaan
afwijken van de natuurlijke toestand.

Deze menselijke ingrepen bestaan in de eerste
plaats uit de vele waterwinningen die te Brugge
plaatsvinden in het Landeniaan en in het
Paniseliaan. Daarnaast wordt het peil van het
grondwater ook nog beïnvloed door de
aanwezigheid van allerhande ondergrondse
konstrukties (kelders, parkings, pompkamers,...).
Voor het drooghouden ervan worden in sommige
gevallen belangrijke hoeveelheden grondwater
opgepompt. Verder wordt het grondwaterpeil
regelmatig verlaagd voor het uitvoeren van
allerhande werken. Ofschoon deze verlaging
slechts tijdelijk is heeft ze toch dikwijls een
belangrijke invloed op de omgeving.

Nauwkeurige gegevens i.v.m. de grondwater-
stand kan men verkrijgen door het plaatsen en
regelmatig opmeten van peilfilters. Een peilfilter
bestaat uit een PVC-buis. die onderaan over 1 of
2 meter voorzien is van zaagsneden. Deze PVC-
buis wordt geplaatst in een boorgat. Ter hoogte
van de zaagsneden (filterelement genoemd)
wordt het boorgat opgevuld met filtergrind en dit
tot ongeveer O,50 m boven de zaagsneden.
Daarboven wordt een klei-stop of bentoniet-stop
aangebracht, om de plaats waar het grondwa-
terpeil wordt opgemeten zeer goed te begrenzen.
Vervolgens wordt het boorgat terug aangevuld
met de minst doorlatende grond uit de boring.
Ter hoogte van kleilagen wordt steeds een
nieuwe klei-stop aangebracht (fig.1 ).

Door het regelmatig opmeten van de grond-
waterstand in de peilbuis verkrijgt men een beeld
van de evolutie van de grondwaterstand in de
rijd.

Het grondwater dat zich bevindt in een
zandlaag, die tussen twee weinig doorlatende
lagen gelegen is, noemt men gespannen water.
Vroeger noemde men dit water meestal artesisch
water. Thans wordt de term artesisch water
voorbehouden aan die gevallen waarbij de
stijghoogte in de afgesloten watervoerende laag
gelegen is boven het maaiveld (fig. 2).

Wanneer er water wordt onttrokken aan een
afgesloten watervoerende laag volgt daaruit zeer
snel een belangrijke daling van de grondwater-
stand (of stijghoogte).

Het grondwater in een aan het oppervlak
gelegen zandlaag noemt men freatisch (fig. 3).
Wanneer er gepompt wordt in een freatisch
watervoerende laag zal de invloed ervan zich
alt¡jd veel minder snel en minder ver laten
gevoelen dan in een afgesloten watervoerende
laag.

Wanneer het grondwaterpeil moet worden
verlaagd voor het uitvoeren van werken, kan dat
gebeuren door middel van vacuumfilters of door
middel van díeptebronnen.

Bij een bemaling door middel van vacuumfilters
wordt er met een zuigpomp een onderdruk van 7
of 8 meter waterkolom gekreëerd in een
zuigleiding. Op deze zuigleiding worden dan
filters aangesloten, die in de grond worden
aangebracht door spoelen of boren. Via deze
filters wordt de onderdruk overgebracht in de
grond en wordt er aldus water uit de grond
gezogen (fig. a).

Dieptebronnen bestaan uit PVC-buizen met een
diameter van 160 à 250 mm, die in een vooraf
gemaakt boorgat worden geplaatst en die
onderaan over een zekere hoogte voorzien zijn
van zaagsneden. Over de hoogte van de
zaagsneden wordt de PVC-buis omstort met
filtergrind. Het water, dat vanuit de grond naar
de PVC-buis stroomt, wordt opgepompt door
middel van een onderwaterpomp en afgevoerd
via een afvoerleiding die op de pomp is
aangesloten (fig. 5).

Wanneer het grondwaterpeil in de grond
verlaagd wordt, verhogen de korrelspanningen in
de grond doordat het gedeelte van het gewicht
van de korrels dat eerder door het water werd
gedragen (Archimedeskrachten) thans door de
korrels moet worden gedragen. Bij samen-
drukbare gronden kan deze spanningstoename
aanleiding geven tot zettingen. ln zandgronden
zijn de zettingen welke kunnen optreden als
gevolg van een verlaging van het grondwaterpeil
altijd verwaarloosbaar klein.

Samenhangende gronden zoals klei en leem
krimpen wanneer deze uitdrogen. Als gevolg
daarvan kunnen er zich eveneens zettingen
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freatisch water

Figuur 3. Freat¡sch water

pomP

Figuur 4. Vacuumfilters
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voordoen. Belangrijke zettingen, welke aan-
leiding geven tot schade, doen zich vooral voor
wanneer eÍ zeer sterk samendrukbare lagen, bvb.
veen, voorkomt in de ondergrond.

Zettingen geven als dusdanig geen aanleiding
tot het ontstaan van schade. Het zijn de
zett¡ngsverschillen welke aanleiding geven tot
schade.

Heterogene gronden zullen dus veel sneller
aanleiding geven tot schade dan homogene of
zeer gelijkmatig samengestelde gronden.

Zettingen tengevolge van bemalingen doen zich
vooral voor wanneer het grondwaterpeil voor de
eerste maal wordt verlaagd. Wanneer het
grondwater nadien opnieuw tot eenzelfde diepte
verlaagd wordt zullen daardoor meestal geen
noemenswaardige zettingen meer ontstaan.

Figuur 5. Dieptebronnen

Lijst figuren

Figuur 1 . Peilfilter.

Figuur 2.Artesisch water

Figuur 3. Freatisch water
Figuur 4. Vacuumfilters.

Figuur 5. Dieptebronnen.

Wanneer er tijdens de uitvoering van een
bepaald werk zettingen ontstaan valt het niet
altijd onmiddellijk uit te maken of deze zettingen
een gevolg zijn van de uitgevoerde grondwater-
verlaging dan wel van andere aktiviteiten zoals
het uitgraven van grond, het plaatsen van palen,
het opbrengen van bijkomende lasten,....

Om te weten te komen of een grondwater-
verlaging aanleiding kan geven tot schade is het
in ieder geval nodig om vooraf een grondige
studie uit te voeren betreffende de ligging van
het grondwaterpeil en de samenstelling van de
ondergrond . Deze studie moet n¡et alleen
worden uitgevoerd ter plaatse van de uit te
voeren werken maar ook in de volledige
omgeving die door de grondwaterverlaging kan
worden beinvloed.
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DE BRUGSE REIEhI

Marc Ryckaert

De Brugse reien of grachten bepalen in
belangrijke mate het stadsbeeld en hebben
Brugge zelfs de (nogal overdreven) bijnaam
"Venetië van het Noorden" opgeleverd - een
bijnaam die de stad overigens moet delen met
Amsterdam, Stockholm en Sint-Petersburg. Deze
waterlopen behoren niet echt tot de ondergrond
van de stad, maar ze staan er wel in nauwe
relatie mee. En vooral: de ondergrond kan ons
heel wat leren over hun geschiedenis.

De benaming "rei" die aan de Brugse grachten
wordt gegeven, is afgeleid van het riviertje dat de
stad oorspronkelijk van zuid naar noord
doorkruiste: de Reie. Dit was van oudsher de
belangrijkste waterloop in de Zandstreek ten
zuiden van Brugge. Hij vormde de hoofdader van
een hydrografisch bekken dat reikte tot Aartrijke,
Wingene, Beernem en Oedelem. De huidige naam
van deze hoofdader is Waardammebeek.

De Reie stroomde het gebied van de huidige
binnenstad binnen via het Minnewater. Ze verliet
de stad ter hoogte van de Dampoort en liep
oorspronkelijk verder naar het noorden, om
ergens tussen Blankenberge en Zeebrugge in de
Noordzee uit te monden. De benedenloop van de
Reie in de kustvlakte ten noorden van Brugge ( :
de huidige Polderstreek), was tot in de 11de
eeuw onderhevig aan getijdenwerking. Tweemaal
daags stroomde het zeewater er bil hoog tij naar
binnen. Uit dit zeewater werd in de Romeinse tijd
zelfs zout gewonnen op de plaats waar nu de
wijk Fort Lapin ligt. Vanaf de 1 1de eeuw hebben
inpolderingen, dijkenbouw en kanalisering het
uitzicht van de waterlopen in de streek ten
noorden van Brugge grondig gewijzigd. Van de
oudste Reiebedding aldaar is in het huidige
landschap geen spoor meer overgebleven.

Het Minnewater is waarschijnlijk niet zozeet
een natuurlijke verbreding van de Reie, dan wel
een soort stuwmeertje dat in de 12de of 13de
eeuw ontstond door de bouw van sluizen nabij
het huidige Sashuis. Deze sluizen dienden om de
watertoevoer naar de stad onder kontrole te
houden en om in periodes van dooi of langdurige
regens het overstromingsgevaar zo veel mogelijk
te beperken.

Reeds ten zuiden van Brugge voegde het water
van enkele beekjes zich bij de Reie en ter hoogte
van het Minnewater stroomde de van Sint-
Michiels komende Kerkebeek in de Reie. Ook in

Brugge zelf vervoegden zich nog enkele beken bij
de Reie: de Boterbeek, het Vuldersreitje en
misschien ook de Lane.

Hoe laatstgenoemde beken precies liepen en
waat ze in de Reie uitmondden, is niet bekend.
En hier raken wij meteen de kruciale vraag aan in
de geschiedenis van de Brugse Reien, waar de
historici nog steeds niet helemaal uit wijs geraakt
zijn: hoe zag het oorspronkelijke, "natuurlijke"
waterlopennet van Brugge eruit? Of, anders
gesteld: in welke mate zijn de huidige reien een
afspiegeling van dat oorspronkelijke
waterlopennet en in welke mate gaat het om
kunstmatige - dus door de mens gegraven -

waterlopen?
Oude stadsplattegronden brengen hier geen

uitsluitsel . De oudste plannen van Brugge dateren
uit de 16de eeuw: het zogenaamde "geschilderde
plan" van rond 15O0, het gegraveerde plan van
Marcus Gerards van 1 562 en de kwalitatief zeer
hoogstaande en verbazend modern aandoende
plattegrond van Jacob van Deventer (jaren zestig
van de 16de eeuw). Al deze plannen tonen een
hydrografisch net dat in grote trekken
overeenstemt met het huidige. Alleen het
geschilderde plan van + 15OO vertoont op
bepaalde punten een afwijkend beeld, maar het
gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om een
ontwerpplan van waterstaatkundige werken die
nooit werden gerealiseerd.

Zelfs teksten, zoals stadsrekeningen (bewaard
vanaf 1280), helpen ons amper vooruit. Dat komt
gewoon omdat de belangrijkste menselijke
ingrepen in het waterlopennet vroeger gebeurd
zijn: in de 12de eeuw en daarvóór. Maar ingrepen
zijn er zéker geweest. Het grondgebied van
Brugge was al bewoond in de Romeinse tijd en
het ligt voor de hand dat de bewoners al vrij
vroeg hun natuurlilke omgeving zullen aangepast
hebben aan hun noden en behoeften. Zij zullen
bestaande waterlopen rechtgetrokken, verdiept
en/of verplaatst hebben om de afwatering te
verbeteren, om de scheepvaart te
vergemakkelijken, om watermolens aan te drijven
of om hun woonplaats te verdedigen. Om
dezelfde rede¡reil zuilen zij ook geheel nieuwe
grachten gegraven hebben. Anderzijds zullen
stukken natuurlijke waterloop, die geen nut
(meer) hadden of op één of andere wijze
hinderlijk geworden waren, opgevuld en dus uit
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het landschap verdwenen zijn.
Het is de taak van de historicus om te

achterhalen hoe het oorspronkelijke
waterlopennet van Brugge eruit heeft gezien en
welke wijzigingen de mens er in de loop van de
eeuwen heeft aangebracht. Dat kan hij echter
niet alleen aan. Zoals gezegd. laten de
traditionele historische bronnen - teksten en
kaarten - hem grotendeels in de steek. Daarom
moet h¡j een beroep doen op andere disciplines:
geologie, bodemkunde, archeologie. Waar
geschreven en kartografische bronnen tekort
schieten, kan het zgn. bodemarchief u¡tsluitsel
brengen of tenminste gedeeltelijke antwoorden
geven.

Boringen, sonderingen en ontsluitingen (naar
aanleiding van bouwwerken of archeologisch
onderzoek) hebben reeds interessante informatie
opgeleverd. Zo ziel het ernaar u¡t dat de reie bij
het Begijnhof en het oude Sint-Janshospitaal, de
Dyver, de reie bij de Rozenhoedkaai, de (thans
overwelfde) Kraanrei, de Spiegelrei en de Lange
Rei onderdelen zijn van de oorspronkelijke loop
van de Reie - al is die natuurlijke bedding
uiteraard in de loop van de eeuwen
gekanaliseerd: hier en daar rechtgetrokken of
lichtjes verplaatst en op de meeste plaatsen
versmald.

ln welke mate de kring van de zgn. binnenreien

(Speelmansrei, Augustijnenrei, Goudenhandrei,
Sint-Annarei, Groene Rei) een natuurlijke
oorsprong heeft, is voorlopig minder duidelijk.
Deze binnenreien vormden de eerste
stadsomwalling, die in 1127-1128 werd
aangelegd; ze zijn ongetwijfeld een kombinatie
van gekanaliseerde of deels verplaatste
natuurlijke waterlopen en van nieuw gegraven
segmenten.

Ook van enkele andere Brugse reien - zoals het
Vuil Reitje in de Annuntiatenstraat (gedeeltelijk
gedempt in 1788, volledig verdwenen in 1835)
en het in 1 768 opgevulde Pandreitje - is de
oorsprong nog duister. De geschiedenis van de
Coupure is dan weer wél eksakt bekend: dit
kanaal werd immers pas in 1751-1753 gegraven
om de doorvaart van grote schepen (zelfs
zeeschepen!) van Dampoort naar Gentse Vaart
mogelijk te maken.

Er mag gehoopt worden dat het onderzoek van
de Brugse ondergrond ons in de nabije toekomst
meer gegevens over enkele van deze waterlopen
en hun oudste geschiedenis zal kunnen bezorgen,
Wellicht zullen ook oude beddingen van
verdwenen en sinds lang vergeten waterlopen
aan het licht komen , en zal aldus de historische
geografie van Brugge weer een stukje vollediger
worden.

Eibliografie: M. Coornaert, 'Over de hydrografie van Brugge', in: Album Albert Schouteef, Brugge 1973, ttlz.23-35; F. Mostaert,
'De geologische en geomorfologische gesteldheid van de Brugse binnenstad', in: H. De W¡tte (red.), Brugge Onder-zocht, tien
jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987, Brugge '1 988, blz. 43-5 1; M. Ryckaert, 'Brugse havens in de rniddeleeuwen', in:
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Émutation" te Brugge, CIX (1972), blz. 5-27; M. Ryckaert, 'De
Coupure en het 'lJzeren Hekken" te Brugge', in: Brugs Ommeland, XtX (1979), blz.362-376; M. Ryckaert, Historische
StedenatlasvanBelgië:9rugge, Brussel 1991 (vooral hlz.23-41 en120-1271;M. Ryckaert,'HetPandreitjeteBrugge',in:
Wevend aan het Verleden, Liber Amicorum O. Mus, Veurne 1992, blz. 195-203; E. l. Strubbe, 'Van de eerste naar de tweede
omwalling van Brugge', in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis "Société d'Émulation" te Erugge, C (1963), blz.
27 1-300.

Figuur 1. Het aktuele waterlopennet in Brugge, met in streepjeslijnen de verdwenen of hypothetische waterlopen. Kaartje uit:
M. Ryckaert, Historische Stedenatlas van België: Brugge, Brussel, Gemeentekred¡et, 1991, blz. 38.
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Reiebedding in.de Romeinse tijd
Oude reie (gedempt in 1291l.
Vuil Reitje in de Annuntiatenstraat (in twee fasen gedempt ¡n 1788 en 1835))
Kraanrei (in drie fasen overwelfd in 1787-1188, 1793-1795 en 1856)
Vuldersreitje (laatste segmenten gedempt kort na 196O)
Omwallingsgracht van de Oudeburg
Pandreitje (gedempt in 1 768)
Smedenrei of Poortgracht (overwelfd bi.j de bouw van het eerste station op het Zand in
1 84 1 -1 844)
Reiebedding ten westen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk (hypothetisch)
Eekhoutrei (overwelfd tweede helft I9de eeuw)
Zuidelijke gracht van de omwalling van 1127-1128 {hypothet¡sch)
Komvest (gedempt in 1897)
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STRAATI\AMtr,N trI{
BODEMGESTtrLDHtrID

Marc Ryckaert

De oudste bekende Brugse straatnamen
dateren uit de 1 3de eeuw. Ongetw¡jfeld z¡jn
bepaalde van die namen nog ouder maar uit die
vroegere periodes zijn geen geschreven
dokumenten bewaard waarin ze opgetekend
staan.

Zoals in de andere steden van de middel-
eeuwen en het Ancien Regime, bemoeide ook te
Brugge de overheid zich niet met de straatnaam-
geving. ln tegenstelling tot wat sinds de 18de
eeuw en ook vandaag nog gebruikelijk is, was
het niet het stadsbestuur (of een officiële
straatnamenkommissie) die straatnamen bedacht
en vastlegde, maar wel de stedelijke gemeen-
schap als geheel. Straatnamen ontstonden
spontaan, in het dagelijkse gebruik en vanuit de
praktische noodzaak om over een gemakkelijk
orieinterings- en lokalisatiemiddel in de stad te
beschikken.

Deze naamgeving gebeurde op een eenvoudige
en zeer logische wijze: zo werd bij voorbeeld de
straat bij het minderbroedersklooster gewoon de
Minderbroedersstraat of Franciskanenstraat
genoemd, het plein bij de kraan werd het
Kraanplein en de langste straat van de
(toenmalige) stad werd vanzelfsprekend de
Langestraat. Als de beoefenaars van een bepaald
ambacht in een zelf de straat samen woonden,
was het voor de hand liggend dat die straat naar
het ambacht genoemd zou worden (Pottenma-
kersstraat, Cordouaniersstraat, Smedenstraat,...).
Niet zelden werd een straatnaam afgeleid van het
meest opvallende huis dat er stond, bij voorbeeld
een herberg (de Blinde Ezelstraat is er een
voorbeeld van). Een straat noemen naar een
verdienstelijk persoon, als eerbetuiging, was dan
weer geheel ongebruikelijk in de middeleeuwen:
als er toen een straat de naam van een persoon
kreeg, was dat eenvoudig omdat die door zijn
positie of rijkdom de bekendste bewoner van de
straat was en dus het meest geschikt om de
straat te typeren. Want daar kwam het
uiteindelijk altijd weer op neer: een straat werd
genoemd naar haar meest typerende kenmerk.

Zo'n kenmerk kon ook de natuurl¡jke
gesteldheid zijn van het terrein waar de straat ¡n

kwestie zich bevond, of een waterloop in de
onmiddellijke buurt. Sommige namen van dit type

behoren tot de alleroudste. en hebben door de
eeuwen heen de herinnering bewaard aan
kenmerken van het landschap die vaak al lang
verdwenen of onherkenbaar gewijzigd zijn. ln die
zin kunnen straatnamen dus historische bronnen
zijn, die ons inlichtingen verschaffen over
bodemgesteldheid, reliëf, begroeiing en
waterhuishouding van het stedeli¡k landschap in
vroegere eeuwen. en zelfs over het
natuurlandschap uit de tijd dat het nog niet door
de stad en haar gebouwen was ingenomen.

Waternamen zijn vrij talr¡jk in de binnenstad:
nagenoeg elke straat die langs een waterloop ligt,
heeft immers een naam eindigend op -rei. Dit "-
rei" is natuurlijk afgeleid van de oude riviernaam
"Reie", en is geëvolueerd tot een soortnaam met
de betekenis "stadsgracht". Enkele straten
waarvan de naam op -rei eindigt, liggen echter
niet langs het water. Of korrekter geformuleerd:
zij liggen niet meer aan het water. Zij bewaren de
herinnering aan vroegere, nu verdwenen
waterlopen. Dit is het geval met de Kraanrei
(overwelfd in 1793-1795) en het Pandreitje
(overwelfd in 1768).

Waternamen die het element "rei" niet
bevatten zijn: de Dyver (één van de alleroudste
toponiemen in Brugge, teruggaand tot de Kelten
en met de betekenis van "heilig water"), het
Gotje bij de Potterierei (dat de herinnering
bewaart aan een klein waterloopje of goot¡el en
het Minnewater. Deze laatste naam wordt
meestal verklaard als "gemeen(schappelijk)
water", namelijk de plaats waar het water van
verschillende riviertjes samenkomt. Volgens een
recentere en waarschijnlijk correctere verklaring
zou "minne" echter de betekenis van
"watergeest" hebben. Een gelijkaardig voorbeeld
is het Nekkerstraatje (:de oude naam van de
huidige Fonteinstraat, een zijstraat van de
Boeveriestraat): "nekker" betekent (water)duivel
of watergeest.

Een aantal straatnamen heeft betrekking op het
bodemreliëf. Het meest expliciet is natuurlijk het
Hoogste van Brugge, dat effectief nabij het
hoogste punt van de binnenstad ligt. Het is, in
het overigens vrijwel vlakke Brugge, één van de
zeldzame straten die zichbaar op een helling ligt.
Ook de Hoogstraat vertoont een (flauwe) helling,
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die afdaalt van de Burg naar de Molenbrug toe.
Helemaal niet meer zichtbaar is het reliëfverschil
bij het Hoogstuk (nabij de Coupure), maar
oorspronkelijk moet ook daar een lichte
verhevenheid in het terrein bestaan hebben.

Namen op "-meers" wijzen op laaggelegen
gronden: Oostmeers. Westmeers, Zonnekemeers
(vroeger: Nieuwe Meers, want pas in 'l 34 1-1342
als straat aangelegd), Sint-Jan-in-de-Meers.
Molenmeers. Een meers of broek is een
laaggelegen, drassige weide. Het toponiem
"bilk", dat meer algemeen "grasland" betekent,
kan ook op broekland slaan: het Bilkske herinnert
aan het vochtige grasland dat zich (nog tot het
begin van de 2Oste eeuw) uitstrekte aan beide
zijden van het thans verdwenen Vuldersreitje.
Ook de namen "Neststraat" en "Hooistraat"
duiden wellicht op laaggelegen gronden: zowel
"nes" als "(h)oye" betekenen immers "vochtig
laagland". Of het toponiem "Wijngaard" (van het
Begijnhof de Wijngaard en de W¡jngaardstraat)
teruggaat op een echte wijngaard met
druivenstokken, dan wel of het ook weer
"vochtig laagland" betekent, laten wij in het
midden, omdat de toponymisten het hierover niet
eens zijn. Het is in elk geval een feit dat het
Begijnhof kort vóór 1 244 ontstaan is op
meersgronden ten noordwesten van het
Minnewater.

Een bijzonder geval is de Vlamingstraat,
waarvan de naam rechtstreeks of onrechtstreeks
is afgeleid van het Germaanse "flauma", dat
"overstroming" of "overstroomd land" betekent.
Dat overstroomde land was in de vroege
middeleeuwen natuurlijk de kustvlakte ten

noorden van Brugge, waar de Vlamingstraat
naartoe leidde en waarnaar ook de gouw (later
graafschap) Vlaanderen en zijn bewoners
genoemd zijn.

Weer een andere kategorie straatnamen heeft
betrekking op de bodemsoort, en gezien het feit
dat het grootste deel van de Brugse binnenstad
bodemkundig tot de Zandstreek behoort, zal het
niemand verwonderen dat de meeste van die
namen van dat zandige karakter zijn afgeleid. Het
Zand, de Noordzandstraat en de Zuidzandstraat
liggen alledrie op de belangrijkste zandrug van de
binnenstad. Ook de oude naam van de
Jerusalemstraat - Stu¡venberge of Stuifzandstraat
- laat niets aan duidelijkheid te wensen. De
Blekersstraat (bij de Jerusalemstraat) heette
oorspronkelijk "Blekkerstraat", en "blekker"
betekent "harde, kiezelachtige grond" of gewoon
"witte (zand)grond". Van de Zilverstraat is ooit
verondersteld, dat de naam zou komen van de
zandige bodem, die in de zon glinsterde als zilver.
Maar dat is misschien wat vergezocht. Tenslotte
vermelden we nog de naam "Haarakker", die
"arme grond met mager opschietend gras"
bete kent.

Wanneer men bij deze reeks ook nog de namen
voegt die teruggaan op de vroegere begroeiing -

Boeveriestraat (runderweide), Eekhoutstraat
(eikenbos), Braambergstraat, Groeninge, enz... -

dan krijgt men via de Brugse straatnamen een
interessant beeld van het vroegere landschap. dat
een aanvulling of bevestiging vormt van wat uit
andere bronnen (teksten, archeologie,
bodemkunde) bekend is.

Eibliografie: J. De Smet, 'De Brugsche straatnamen in 1399 in het cijnsboek van den disch der Brugsche O.L.Vrouwkerk', in:
Feestbundet H.J. Van de Wijer, deel l, Leuven 1944, ttlz.331-363 (ook als overdruk uitgegeven door de Koninklijke Gidsenbond
van Brugge en West-Vlaanderen); J. De Smet, 'De Brugsche straatnamen', in: Brugghe... 'n Spieghel!, Brugge 1939, blz. 99-
112; J. De Smet & K. De Flou, 'Over Brugsche straatnamen', in: Eiekorf , XXXVlll (1939), blz. 33-41; A. Schouteet, De
straatnamen van Erugge, oorsprong en betekenis, Brugge 'l 911,252 blz.; F. Debrabandere, 'De Brugse waternaam Dijver', in:
Brugs Ommeland, XYlll (1978), ttlz. 122-126; F. Debrabandere, 'Kritische aantekeningen bij Brugse straatnamen', in:
Naamkunde, X {1 978), blz. 1 54-1 69.
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lllustratie 1. De Brugse Burg: situering van de oudste verdedigingsgracht {9de eeuw) en de depressie waarin veen werd vastgesteld

A = De twee reiearmen Kraanrei en Groene Rei

B = Situering verdedigingsgracht (2de fase)

C = Depressie met veenvorming
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AR.CHEOLOGISCHE
WAARNtrMINGE¡{

Hubert De Witte

ln het kader van de materie die in de
tentoonstelling Dieper lnzicht behandeld wordt is
de archeologie één van de methoden die gebruikt
wordt om informatie te bekomen. Net zoals het
historisch onderzoek op basis van teksten het
verleden poogt te rekonstrueren is de archeologie
een methode die doelbewust gaat speuren naar
de samenstelling en opbouw van de ondergrond.

Dit speuren door de archeologen gebeurt
uiteraard in de eerste plaats om in de bodem
materiële resten of sporen van menselijke
activiteit terug te vinden. Het is logisch dat bij
het bewerken van de bodem voor land- of
tuinbouw, bij het bouwen van een woning
(funderingen), bij het graven van een waterput,
een beerput of een afvalput de oorspronkelijke
bodem wordt 'aangetast'. De menselijke ingrepen
in de bodem zijn voor een geoefend oog dan ook
vrij gemakkelijk zichtbaar.

De natuurlijke gesteldheid van de ondergrond
heeft op zijn beurt echter invloed op de
menselijke akt¡vite¡t die er in uitgeoefend wordt.
Het zal bijvoorbeeld heel wat gemakkelijker ziin
een huis te bouwen op een hoger gelegen
zandgrond dan in een depressie, waar de
ondergrond bestaat uit veen.

De gebruikte funderingstechniek zal dus
rechtstreeks door de geologische situatie
beinvloed worden.

ln de tentoonstelling Dieper lnzicht komt ook
de waterwinning aan bod net als het Brugse
waterlopennet.
ln deze beide onderwerpen speelt de mens een
zeer belangrijke rol.

Waterwinning is voor de mens altijd een
levensnoodzakelijke bezigheid geweest. Zowel
vocr gebruik door de mens zelf (en voor al zijn
aktiviteiten waarvoor water vereist is) en voor
zijn huisdieren, als voor eventuele besproeiing
van zijn land- en tuinbouwgewassen.

Waterwinning kan bijv. gebeuren door het
opvangen van regenwater voor onmiddellijk
gebruik, terwijl ook beken en rivieren - indien niet
vervuild - een belangrijke bron van (drinklwater
zijn. Om het ten allen tijde ter beschikking te
hebben zal de mens vlug overgaan tot het
opslaan van water in één of ander recipiënt (ton,
kuip, pot ..).
De waterbevoorrading met regenwater of uit
beken en rivieren blijkt echter onstandvastig,

moeilijk bereikbaar en zelfs onvoldoende te zijn,
want reeds van in de prehistorie (vanaf de
voorromeinse ijzertijd) worden waterputten
aangelegd in de bodem om grondwater te
winnen.

De waterlopen te Brugge vormen - zoals ook
uit de b¡jdrage van Marc Ryckaert blijkt - een
studieonderwerp dat vooral de historici sinds
meerdere decennia bezighoudt. De kennis van de
evolutie van dit waterlopennet van een natuurlijke
- en waarschijnlijk vrij vlug veranderende -
situatie naar het huidige, gestabiliseerde patroon
van de Brugse reien is immers van kruciaal
belang om de topografische evolutie van de stad
te leren kennen en begrijpen. En dat in de situatie
van de Brugse reien zelfs nu nog verandering kan
optreden door menselijke ingrepen, werd onlangs
nog aangetoond door de aanleg van een inham
op het domein van het Oud Sint-Janshospitaal.
Ontstaan en ontwikkeling van Brugge heeft hoe
dan ook zeer veel te maken met de aanwezigheid
van water, enerzijds wat ontstaan betreft (keuze
van de ligging), anderzijds wat de verdere
ekonomische ontwikkeling betreft (havenfunktie).

Uit de bijdrage van Marc Ryckaert blijkt dat de
historici duidelijk onvoldoende informatie vinden
in de geschreven bronnen. Het is via de geologie,
de bodemkunde en de archeologie dat die
ontbrekende informatie kan worden verkregen.
Vooral de archeologie is in deze materie voor de
historicus van groot belang, aangezien de
archeoloog zijn onderzoek doet vanuit dezelfde
vraagstelling - de rekonstruktie van ontstaan en
ontwikkeling van de stad in ons geval - als de
historikus.

We zullen hierna, in omgekeerde volgorde dan
hierboven opgesomd, de drie thema's nader
toelichten.

Rekonstruktie van het
oorspronkelijk reliëf en de loop van
de Brugse réien

Het is evident dat onze informatie over de
waterlopen in Brugge nauw samenhangt met
onze kennis van het oorspronkelijk reliëf in de
Brugse binnenstad. De loop van waterlopen en
rivieren wordt immers bepaald door het reliëf ,

Om te achterhalen hoe de 'Reie' en de er op
aansluitende beken oorspronkelijk door het
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lllustratie 2. Augustijnenrei: lerreinopbouw op de plaats van het vroegere Augustijnenklooster
(tussen + 2,BO m T.A.U/. en + 4,60 rn T.A.W.).

b=
c=
d=
e:

pleistoceen zand

veen in situ
venig, kleiig zand in situ
verspit veen en versp¡t pleistoceen zand (ophogingslagen)

afwisselend grijs zand, grijs-geel zand en geel-beige zand
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lllustratie 3. Wollestraat (Deldycke): voormalige oeverbeschoeiing

lllustratie 4. Wulpenstraat: oeverwalafzettingslagen van Duinkerke-l getijdengeul
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lllustrat¡e 5. 't Zand: waterput in Doornikse kalksteen.
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toekomstige Brugse stadsgebied liepen -

vooraleer door menselijke tussenkomst de loop
ervan gekanaliseerd en/of veranderd werd - is het
van belang het oorspronkelijk reliëf te
re konstrueren.
Bij elke opgraving en bij elke kontrole van
graafwerk in de Brugse binnenstad besteedt de
Stedelijke Archeologische Dienst aandacht aan de
oorspronkelijke terreingesteldheid. Steeds wordt
de maksimaal bewaarde hoogte van het
pleistoceen zand (cfr. de 'duinruggen' in het
artikel van De Breuck en Mostaert) genoteerd,
terwijl in voorkomend geval ook het in depressies
voorkomend veen wordt gelokaliseerd.
De eventuele mariene invloed ( : invloed van de
zee, van zout water) wordt aan de hand van
schelpen in kleiafzettingen vastgesteld.
Op die wijze bracht en brengt de Stedelijke
Archeologische Dienst een heleboel elementen
aan om een overzichtsplan van het oorspronkelijk
reliëf en het oorspronkelijk waterlopennet - zoals
afgebeeld (fig. 6) in de bijdrage van De Breuck en
Mostaert - mogelijk te maken.

Enkele voorbeelden

Bij onderzoeken werd vastgesteld dat de
zuidelijke helft van de huidige Burg oorspronkelijk
deel uitmaakte van de hoge zandrug die van het
westen naar het oosten door Brugge loopt (rug
Beursplein - Zand - Steenstraat - Burg). De
noordelijke helft van de Burg daarentegen lag
oorspronkelijk bijna vijf meter lager, en in die
depressie heeft zich een relatief dikke veenlaag
gevormd (tot meer dan 1 m). Deze depressie
vormde een zakvormig aanhangsel bij de (nu

overdekte) Kraanrei, die oorspronkelijk wellicht de
belangrijkste loop van de 'Reie' was (ill. 1). Deze
situatie heeft zijn invloed gehad op de
kontruktiewijze van de lOde-eeuwse Sint-
Donaaskerk.

Bij diverse onderzoeken werd veen gelokaliseerd
in de depressie Spiegelrei - Augustijnenrei (bijv.
op het Oosterlingenplein en langs de
Augustijnenrei (ill. 2\\, en in de depressie
Westmeers - Eekhoutstraat (bijv. op het domein
van het oud Sint-Janshospìtaal, in de Oostmeers,
in de Willemstraat en langs de Garenmarkt) .

Uit de aard van de lagen is af te leiden of de
waterlopen al dan niet natuurlijk zijn. Zo mag de
Augustijnenrei als een in oorsprong natuurli.jke
waterloop (wellicht de benedenloop van de Lane)
beschouwd worden die bij de aanleg van de
stadsomwalling in 1127-1128 werd
gekanaliseerd. Ook de Eekhoutrei (nu grotendeels
overdekt) lijkt een natuurlijke vertakking van de
Reie die, vooral door de akt¡v¡teiten van de
leerlooiers. in een afgelijnde bedding werd
gedwongen. De Poortgracht daarentegen, die ter
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hoogte van het Zand de zandrug Beursplein -

Zand - Steenstraat - Burg doorsnijdt, is volgens
waarnemingen op een bouwwerf op 't Zand
zeker een volledig kunstmatige waterloop.
Onderzoek in de Wollestraat toonde aan dat de
huidige overdekte (zeer smalle) Kraanrei
oorspronkelijk veel breder was en in een vrij
brede (natuurlijke) depressie liep die de zandrug
Beursplein - Zand - Steenstraat - Burg doorsneed
(iil.3).

Langs de Wulpenstraat, gelegen in de
overgangszone tussen de zandstreek en de
kustvlakte in het uiterste noorden van de stad,
werd de loop van een oude get¡jdengeul
gelokaliseerd. Deze vormde tijdens de Romeinse
tijd de verbinding van de Reie (de huidige
Langerei) met de Noordzee. ln de lagen aan de
rand van de getijdengeul (ill. 4) was duidelijk de
dagelijkse getijdewerking te herkennen. De
gevonden schelpen wezen duidelijk op de
vroegere aanwezigheid van zout water. Materiaal
van de Gallo-Romeinse nederzetting op de oever
werd door de getijdenwerking geërodeerd en
kwam in de geul terecht. Na de Romeinse tijd
bleef de getijdengeul nog een tijdlang als een
steeds smaller wordende depressie bestaan. Ze
werd slechts langzaam opgevuld door afzetting
van kleiig materiaal. Wanneer de mariene invloed
op deze afzetting precies volledig ophield is
voorlopig niet te achterhalen.

Waterw¡nn¡ng

Het panoramisch stadsplan van Brugge, in 1 562
gegraveerd door Marcus Gerards, toont ons in de
binnenstad een hele reeks publieke waterputten.
Wellicht waren slechts een aantal van deze
putten diep genoeg uitgegraven om er permanent
grondwater uit te halen.
Vanaf de 1 3de eeuw bestond er in Brugge reeds
een systeem dat water van buiten de stad
(stadsvijver nabij Sint-Bavo) naar de binnenstad
voerde via een loden 'moerbuis' om de
waterputten te bevoorraden.

Bij diverse graafwerken in de Brugse binnen-
stad werden de voorbije jaren verscheidene van
deze waterputten teruggevonden, precies op de
plaats waaÍ ze door Marcus Gerards in 1 562
werden getekend: één op'f Zand tegenover de
Boeveriestraat (ill. 5); één op de hoek van de
Noordzandstraat en de Dweersstraat; één in de
Hoedenmakersstraat tegenover de kerk van het
Augustijnenklooster en twee putten op het
huidige Simon Stevinplein (oorspronkelijk aan
weerszijden van het middeleeuwse vleeshuis
gelegen). Eén van beide - aan de kant van de
Steenstraat - werd na de ontdekking terug
opgebouwd en is nu voor het publiek terug
zichtbaar.
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lllustrat¡e 6. Biekorf : houten tonwaterput
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Voor persoonlijke behoeften werd door de
Bruggeling ook zeer dikwijls gebruik gemaakt van
het grondwater. Daartoe werden op de
achtererven of in de kelders van de woningen
waterputten aangelegd.

ln de late middeleeuwen werden verscheidene
types van waterputten gebouwd. Men vertrok
steeds van een trechtervormige put, die gegraven
werd tot onder de watertafel en waarin dan een
houten of een stenen (natuur- of baksteen)
konstruktie werd aangebracht. De onderzijde
hiervan moet uiteraard tot onder de watertafel
reiken.

Eén van de meest voorkomende vormen van
houten waterputten in de middeleeuwse
stadskern is de zgn. tonwaterput.
Bii dit type waterput werd in de trechtervormige
put een ton geplaatst of werden meerdere
afgedankte tonnen op elkaar geplaatst
(naargelang van de diepte van de watertafel).
Hiervoor werden afgedankte bier-, wijn of
pekeltonnen gebruikt waarvan deksel en bodem

werden verwijderd.
Dergelijke waterputten werden te Brugge reeds

her en der gevonden bij bouwactiv¡te¡ten: bijv. bij
de bouw van de ondergrondse parking Biekorf (ill.
6) en Begijnhofparking; op de terreinen van de
Karthuizerwijk, in de Oude Burg en in de
Baliestraat.

Het grootste aantal werd aangetroffen bij de
bouw van de Rijkepijnder-parking op de domeinen
van de vroegere brouwerij Aigle-Belgica. Daar
werden in totaal 18 tonwaterputten onderzocht,
uit de periode tussen de 14de en de 1 7de eeuw
(¡il.7).

Bij het bouwproject voor het nieuwe hotel op
de Burg (Burghotel) werd o.m. het pand
Mallebergplaats 12 (eind 15de - begin 16de
eeuw) gerestaureerd en in het nieuwe hotel
geintegreerd. ln de kelder van dit pand kwam een
houten tonwaterput aan het licht, bestaande uit
één ton met daarbovenop een bakstenen
opbouw, die juist tot onder de keldervloer reikte.
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lllustratie 7. Rijkepijnder: overzichtsplan met lokalisat¡e van houten tonwaterputten (R.l t.e.m. R18)
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lllustratie 8. Burg - Sint-Donaaskerk (12de eeuwse romaanse kerk): waterput ¡n veldsteen en tufsteen in de H. Kruiskapel

lllustratie 9. Burg - Brugse Vrije: fundering van pijler van 15de eeuws (verdwenerr) gebouw
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Stenen waterputten, opgetrokken in
natuursteen of in baksteen werden eveneens op
meerdere bcuwwerven aangetroffen.
Naast de boverr reeds genoenrde publieke
waterputten in Doornikse kalksteen kwamen
natuurstenen putten o.m. aan het licht in de H.
Kruiskapel van de romaanse Sint-Donaaskerk op
de Burg (vierkante put in glauconiethoudende
zandsteen, zgn. veldsteen) (ill.8) en bij het
bouwprojekt Vanderghote tussen de Witte en
Zwarle Leertouwersstraat (in zandsteen).

Eakstenen putten werden o.m. aangetroffen bij
de bouwwerken voor de Biekorf-parking, in de
Kalvariebergstraat, op de binnenkoer van het
paleis van de Heren van Gruuthuuse, in de kelder
van de woning Langerei 13, in de kelders van het
ambachtshuis van de timmerlieden in de
Steenstraat (huìdige Kredietbank) en in de
Zwijnstraat. Deze putten hebben doorgaans een
loodrechte schacht met daarboven een hals in de

Funderingstechnieken

Zoals in de inleiding reeds aangestipt heeft de
toestand van de ondergrond een grote invloed op
de wijze waarop gebouwen worden gefundeerd.
Dit is heden ten dage zo (zie hiervoor de bijdrage
van H. Raedschelders) en dat was ook vroeger
zo.
ln elke bouwput of opgravingsput die in Brugge
geopend wordt komen wel één of meerdere
f underingen van muren van verdwenen
gebouwen aan het licht. ln de mate van het
mogelijke worden die tijdens de bouwwerken
geregistreerd door de archeoloog. Bij geplande
opgravingen gebeurt dit uiteraard altijdl

De meest voorkomende funderingswijze,
ongeacht de kwaliteit van de ondergrond, is de
volgende: een f underingsgreppel wordt gegraven
doorheen alle niet stabiele lagen (recente of oude
aanvullingslagen, natuurlijke afzettingslagen,
veen e.d.) tot op het stabiele pleistoceen zand
(indien aanwezig).
Vanop deze stabiele basislaag wordt de fundering
opgemetseld. Bij baksteenkonstrukties vertrekt
men doorgaans van een brede basis en versmalt
men trapsgewijs naar boven toe tot men de
gewenste breedte van de opgaande muur bereikt.
Deze funderingswijze werd reeds op tientallen
plaatsen aangetroffen en het heeft hier dan ook
weinig zin ze alle op te sommen.
We geven hier als voorbeeld de f undering van
een 15de-eeuwse pijler van een verdwenen
gebouwtje dat deel heeft uitgemaakt van het
Brugse Vrije (ill. 9).

Dikwijls kon te Brugge, door het vrij veel

')')

vorm van een omgekeerde trechter.
Op het ene eksemplaar in de Sint-Donaaskerk

na gaat het in alle gevallerr om ronde putten.
Het feit dat veel, zo niet de meeste, van zowel de
houten als de stenen putten na het in onbruik
raken als afvalput werden herbruikt, maakt het
dikwijls moeililk om met zekerheid de
oorspronkelijke functie van de put als waterput te
achterhalen. Toch wijst de typische
konstruktiewijze bijna steeds op het
oorspronkelijk gebruik als waterput. Af valputten
err beerputten zijn doorgaans rechthoekig of
vierkant en hebben veelal een tongewelf .

De invloed op de grondwatertafel door het
gebruik van deze stenen of .houterr waterputten
mag wellicht als verwaarloosbaar beschouwd
worden, wat b¡j het wegpompen van grondwater
in grote hoeveelheden (bijv. bij bronbemaling)
niet kan gezegd worden (zie hiervoor de bijdrage
van J. Maertens).
voorkomen van depressies - gevuld met
natuurlijke door water afgezette lagen (Reie) en
door veengroei - de stabiele ondergrond niet
bereikt worden. ln dit geval kon men dan zware
(vooral eikehouten) palen ir.r de grond heien,
waarbovenop dan de gemetselde f ur.rdering en
muur werden geplaatst. Twee voorbeelderr
hiervan kunnen we aanhalen:
- Oosterlingenplein: baksteen rnetselwerk op
eikehouten palen (ill.1 O) . De ondergrond bestaat
hier uit veen, waarbovenop aanslibbing van de
(oorspronkelijk natuurlijke) Augustijnenrei (cfr.
supra).
- Dijver (waarnemingen bouwbedrijf A.
Vandendorpe): baksteen metselwerk op
achthoekig gekapte eikehouten palen. Tussen
metselwerk en palen bevond zich een dikke
houten plank (ill. 1 1). De onmiddellijke nabijheid
van de Dijver, behorend tot de loop van de
oorspronkelijke natuurlijke Reie, heeft hiermee
uiteraard alles te maken.

Een bijzondere situatie doet zich voor op de
Burg. Bi¡ de bouw van de eerste Sint-Donaaskerk
(centraalbouwkerk naar het model van de
Domkapel te Aken) werden alle ophogingslagen
van de eerste Brugse versterking (9de eeuw)
weggegraven, evenals de daaronder liggende
veenlaag. Als basis voor cie bijna 2 m dikke in
Doornikse kalksteen (onderaan) en veldsteen
(hogerop) opgetrokkerr furrderir.rgen werden twee
rijen beukestammen dwars op elkaar gelegd en
hier en daar werden ertussen en erbovenop grote
blokken Doornikse kalksteen geplaatst. De
boomstammen zijn met de bijl omgehakt en niet
o ntscho rs t.
ln dit geval zijn de houten stammen dus niet
vertikaal ingeheid als steun voor de fundering,
maar gewoon op de bodem neerç¡elegd (¡11.12).



lllustratie 10. Oosterlingenplein: baksteenfundering op ingeheide eikehouten palen

lllustratie 1 1 . Dijver: baksteenfundering op ingeheìde palen

en horizontale liggers, reccnstruclìetekening (Bouwbedrijf

A. Vandendorpe - tekening T. Wets).

lllustratie 1 2. Burg - Sint-Donaaskerk(centraalbouw

eeuw): detailtekening van fundering op liggende

beukestammmen (naar Devliegher. 1 991 ).
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Lijst ¡llustraties

1. De Brugse Burg: situering van de oudste verdedigingsgracht (gde eeuw) en de depressie waarin veen werd vastgesteld

A = De lwee re¡earmen Kraanrei en Groene Rei

B = Situering verdedigingsgracht (2de fase)

C = Depressie met veenvorm¡ng

2. Augustijnenrei: terreinopbouw op de plaats van het vroegere Augustijnenklooster (tussen + 2,8O m T.A.W. en

+ 4,60 m T.A.W.).
a = pleistoceen zand

b = veen in situ
c : venig, kleüg zand in situ
d = verspit veen en verspit pleistoceen zand (ophogingsfagen)

e : afwisselend grijs zand, grijs-geel zand en geel-beige zand

3. Wollestraat (Deldycke): voormalige oeverbeschoei¡ng

4. Wulpenstraat: oeverwalafzettingslagen van Duinkerke-l getijdengeul

5. 't Zand: waterput in Doornikse kalksteen.

h, Biekorf : houten tonwaterput

1. Rijkepijnder: overzichtsplan met lokal¡satie van houten tonwaterputten (R1 t.e.m. R18)

8. Burg - Sint-Donaaskerk (12de eeuwse romaanse kerk):waterput in veldsteen en tufsteen in de H. Kruiskapel

9. Burg - Brugse Vrije: fundering van pijler van 1Sde eeuws (verdwenen) gebouw

'lO. Oosterlingenplein: baksteenfundering op ingeheide eikehouten palen

11. Dijver : baksteenfundering op ingeheide palen en hc:'izontale iiggers, reconstruct¡etekening
Bouwbedrijf A. Vandendorpe - tekening T. Wets).

12. Burg - Sinl-Donaaskerk (centraalbouw, 1Ode eeuw): detailtekening van fundering op liggende beukestammmen
(naar Devliegher, 1 99 1 ).
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