Pandhotel
(Brugge, West-Vlaanderen)
Projectcode: 2016H114
19/09/2016- 23/09/2016
ARCHEOLOGIENOTA
BUREAUONDERZOEK (FASE 0)
DEEL 1: RESULTATEN VAN HET BUREAUONDERZOEK

Colofon
Ruben Willaert bvba
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
Auteurs: Janiek De Gryse, Clara Thys, Joren De Tollenaere, Aaron Willaert
© Ruben Willaert bvba, Sint-Michiels-Brugge, 2016
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of
welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruben Willaert bvba.
Ruben Willaert bvba aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de toepassing van
de adviezen of het gebruik van de resultaten van dit onderzoek.

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

INHOUDSTAFEL
Deel 1:
1.1

Resultaten van het bureauonderzoek ...................................................................... 6
Beschrijvend gedeelte .............................................................................................................6

1.1.1

Administratieve gegevens ...................................................................................................6

1.1.2

Juridische context ...............................................................................................................8

1.1.3

Randvoorwaarden ...............................................................................................................8

1.1.4

Onderzoekskader ................................................................................................................8

1.1.5

Ruimtelijke situering ..........................................................................................................10

1.1.6

Geplande ingrepen en hun impact op het bodemarchief ...................................................11

1.1.7

Archeologisch potentieel ...................................................................................................19

1.2

1.1.7.1

Methode .....................................................................................................................19

1.1.7.2

Fysisch geografische situatie .....................................................................................19

1.1.7.3

Bekende archeologische vindplaatsen .......................................................................19

1.1.7.4

Archeologische indicatoren en cultuurhistorisch kader ...............................................19

1.1.7.5

Verstoringshistoriek ....................................................................................................20

Assessmentrapport................................................................................................................21

1.2.1

Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens..................................................................21

1.2.1.1

Traditionele landschappenkaart (geomorfologie) ........................................................22

1.2.1.2

Geologie.....................................................................................................................23

1.2.1.2.1 Tertiair.....................................................................................................................23
1.2.1.2.2 Quartair ...................................................................................................................24
1.2.1.3

Bodem........................................................................................................................26

1.2.1.3.1 Bodemtypes ............................................................................................................26
1.2.1.3.2 Bodemerosie ...........................................................................................................27
1.2.1.4

Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHMV) en hoogteverloop .............................28

1.2.1.5

Hydrografie ................................................................................................................29

1.2.2

Gekende historische en archeologische waarden .............................................................30

1.2.2.1

Algemeen ...................................................................................................................30

1.2.2.1.1 Prehistorie ...............................................................................................................30
1.2.2.1.2 Romeinse periode ...................................................................................................31
1.2.2.1.3 Vroege Middeleeuwen ............................................................................................32
1.2.2.1.4 Volle Middeleeuwen ................................................................................................33
1.2.2.1.5 Het ontstaan van Brugge........................................................................................36
1.2.2.1.6 Cartografisch overzicht van de verdere stadsontwikkeling, toegespitst op het
projectgebied............................................................................................................................37
1.2.2.2
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Het Pandreitje ............................................................................................................51
info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

1

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.2.2.2.1 Kloostercomplex van de Minderbroeders ................................................................51
1.2.2.2.2 Hoofdkwartier van de (laatmiddeleeuwse) huidevettersindustrie .............................52
1.2.2.2.3 Houtrei/Pandreitje ...................................................................................................54
1.2.2.2.4 Gevangenis .............................................................................................................54
1.2.2.3

Huidige gebruik en verstoringen .................................................................................55

1.2.2.4

Beschrijving van de gekende archeologische waarden ..............................................60

1.2.2.5
Projectgebied gesitueerd ten aanzien van zijn landschappelijk en culturele kader
(Kaart geoportaal) ........................................................................................................................62
1.3

Conclusie en syntheseplan ...................................................................................................63

1.3.1

Samenvatting gericht op gespecialiseerd publiek ..............................................................64

1.3.2

Samenvatting gericht op niet- gespecialiseerd publiek ......................................................65

1.4

Bibliografie .............................................................................................................................66

1.5

BIJLAGE: PLANNENLIJST .....................................................................................................70

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

2

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

FIGURENLIJST (2016H114)
Figuur 1. Projectgebied weergegeven op de kadasterkaart (bron: Geopunt) ............................................7
Figuur 2. Projectgebied weergegeven op de topografische kaart (bron: Geopunt)....................................7
Figuur 3. Projectgebied weergegeven op de orthofoto (grotere schaal, bron: Geopunt). .......................10
Figuur 4. Huidige toestand, gevels .........................................................................................................12
Figuur 5. Huidige toestand, plannen .......................................................................................................13
Figuur 6. Huidige toestand, dwarse snedes ............................................................................................14
Figuur 7. Nieuwe toestand, gevels..........................................................................................................15
Figuur 8. Nieuwe toestand, plan gelijkvloers ...........................................................................................16
Figuur 9. Nieuwe toestand, dwarse snede ..............................................................................................17
Figuur 10. Nieuwe toestand, lange snede...............................................................................................18
Figuur 11. Projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart (bron: Geopunt)..............22
Figuur 12. Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (bron: Geopunt). ....................23
Figuur 13. Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt). ..................24
Figuur 14. Projectgebied weergegeven op de Samengestelde Quartair Geologische Kaart (bron:
Geopunt). ...............................................................................................................................................26
Figuur 15. Projectgebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Geopunt). ..........................................26
Figuur 16. Projectgebied weergegeven op de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2016) (bron:
Geopunt). ...............................................................................................................................................27
Figuur 17. Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt). 28
Figuur 18. Hoogteverloop van het projectgebied (van noordwest naar zuidoost) volgens de profiellijn
aangeduid op het DHMV (bron: Geopunt). .............................................................................................28
Figuur 19. Projectgebied weergegeven met de verschillende waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel
van Vlaanderen (bron: Geopunt). ...........................................................................................................29
Figuur 20. Reconstructie van het landschap waarin de nederzetting die later Brugge genoemd wordt zal
groeien. ..................................................................................................................................................35
Figuur 21. Reconstructiekaart van het Brugse centrum in de eerste helft van de 10de eeuw ...................35
Figuur 23. Reconstructiekaart van het Brugse centrum in de 11de eeuw .................................................35
Figuur 22. Reconstructiekaart van het Brugse centrum in de tweede helft van de 10de eeuw .................35
Figuur 24. Reconstructiekaart van het Bruggse van Galbert in het begin van de 12de eeuw, met
aanduiding van het projectgebied (HILLEWAERT E.A. 2011, 152) .........................................................36
Figuur 25. Situering van de eerste en tweede stadsomwalling van Brugge, met aanduiding van het
projectgebied (RYCKAERT 1991, 63.) .......................................................................................................36
Figuur 26. Projectgebied bij benadering weergegeven op het geschilderd plan van Brugge, eind 15de
eeuw (Bron: Kaartenhuis Brugge)...........................................................................................................38
Figuur 27. Projectgebied bij benadering weergegeven op de van Deventer-kaart, 1560 (Bron:
Kaartenhuis Brugge)...............................................................................................................................39

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

3

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

Figuur 28. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Marcus Gerards (koperplaten),
1562 (Bron: Kaartenhuis Brugge) ...........................................................................................................40
Figuur 29. Projectgebied weergegeven op de kaart van Guicciardini, 1581 (Bron: Kaartenhuis Brugge) 41
Figuur 30. Projectgebied weergegeven op de Sanderuskaart,1641 (Bron: Kaartenhuis Brugge) ............42
Figuur 31. Projectgebied weergegeven op de Militaire kaart, ca. 1690 (Kaartenhuis Brugge).................43
Figuur 32. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van De Wit, 1709 (Bron: Kaartenhuis
Brugge) ..................................................................................................................................................44
Figuur 33. De nog niet overdekte vismarkt in 1750, anoniem .................................................................44
Figuur 34. Jan-Antoon Garemijn, Het Pandreitje te Brugge, 1778, Groeningemuseum Brugge ..............45
Figuur 35. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Basire, 1758 (Bron: Kaartenhuis
Brugge) ..................................................................................................................................................46
Figuur 36. Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt) ......................47
Figuur 37. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Janssens, 1777 (Bron:
Kaartenhuis Brugge)...............................................................................................................................48
Figuur 38. Projectgebied weergegeven op de kaart van Senefelder, ca. 1820 (Bron: Kaartenhuis Brugge)
...............................................................................................................................................................49
Figuur 39. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Crowe (ca. 1850) (Bron:
Kaartenhuis Brugge)...............................................................................................................................50
Figuur 40. Uittreksel uit het plan van Marcus Gerards (1562), met aanduiding van het klooster van de
minderbroeders en het projectgebied .....................................................................................................51
Figuur 41. Huidige kadasterkaart met aanduiding van de waterlopen en de woon- en werkplaatsen van
de leerlooiers rond de 15de eeuw (HILLEWAERT & ERVYNCK 1991, 124). ..................................................52
Figuur 42. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropname, 1971 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................56
Figuur 43. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropname, 1979-1990 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................57
Figuur 44. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2000-2003
(Bron: Geopunt)......................................................................................................................................58
Figuur 45. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2015 (Bron:
Geopunt) ................................................................................................................................................59
Figuur 46. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2015 t.o.v. zijn
cultureelhistorisch kader (Bron: Geoportaal) ...........................................................................................62
Figuur 47. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Marcus Gerards, 1562 (Bron:
Kaartenhuis Brugge)...............................................................................................................................63
Figuur 48. Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt) ......................63

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

4

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

TABELLENLIJST (2016H114)
Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken
zijn bij het vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. ..............................................................6
Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.................................................................21
Tabel 3: Overzicht van de historische situatie, op basis van de historische kaarten. ..............................37
Tabel 4: Overzicht van de aanwezige CAI. .............................................................................................60

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

5

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

Deel 1:
1.1
1.1.1

Resultaten van het bureauonderzoek

Beschrijvend gedeelte
Administratieve gegevens

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het
vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek.

a) Projectcode
b) Het eventuele nummer van het wettelijk depot
of het buitenlandse equivalent hiervan
c) De naam en het erkenningsnummer van de
erkende archeoloog
d) De locatie van het vooronderzoek met
vermelding van:

2016H114
/

Janiek De Gryse
OE/ERK/Archeoloog/2015/00043
Provincie
West-Vlaanderen
Gemeente
Brugge
Deelgemeente
/
Postcode
8000
Adres
Pandreitje 16, 14 en 13
Toponiem
Pandhotel
Bounding box
Xmin = 69593
(Lambertcoördinaten)
Ymin = 210888
Xmax = 71003
Ymax = 211867
e) Het kadasterperceel met vermelding van Brugge, Afd. 2, Sectie B, percelen 824r, 821k,
gemeente, afdeling, sectie, perceelsnummer of - 819d
nummers en kaartje
Figuur 1
f) Een topografische kaart van het onderzochte
gebied waarvan de schaal afgestemd is op de Figuur 2
grootte van het projectgebied
g) De begin- en einddatum van de uitvoering van
19/09/2016- 23/09/2016
het onderzoek
h) De relevante termen uit de thesauri bij de
Inventaris Onroerend Erfgoed die van toepassing
Bureauonderzoek
zijn op het onderzochte gebied, de eventuele
archeologische site en het onderzoek zelf
i) Overzichtsplan met afbakening van verstoorde
Figuur 5 (lokalisatie kelders huidige bebouwing)
zones
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Figuur 1. Projectgebied weergegeven op de kadasterkaart (bron: Geopunt)

Figuur 2. Projectgebied weergegeven op de topografische kaart (bron: Geopunt)
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1.1.2

Juridische context

Het projectgebied wordt op het gewestplan aangeduid als een woongebied met cultureel, historische
en/of esthetische waarde (code 101). Bovendien bevindt het zich binnen de vastgestelde archeologische
zone van de historische stadskern van Brugge1.
Deze archeologienota wordt opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag binnen een vastgestelde archeologische zone waarbij de totale oppervlakte van
de ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen
waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m2 of meer bedraagt.
De oppervlakte van de ingreep in de bodem van het plangebied in kwestie bedraagt meer dan 100 m2
(cfr. 1.1.6); vandaar is men verplicht een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de
vergunningsaanvraag.

1.1.3

Randvoorwaarden

Een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is in dit projectstadium organisatorischtechnisch onmogelijk, voorafgaand aan het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De
prospectie kan pas aangevat worden, na de sloop van Pandreitje nr. 13 en 14.
Daarom wordt geopteerd voor de uitzonderingsprocedure, waarbij een nota wordt aangeleverd op basis
van een bureauonderzoek. In dit bureauonderzoek wordt nagegaan of er op het projectgebied een
uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem noodzakelijk is en of (gedeeltelijke) vrijgave mogelijk
is.
1.1.4

Onderzoekskader

Aanleiding van onderhavig bureauonderzoek vormt de geplande uitbreiding van Pandreitje nr. 16. Het
projectgebied wordt in deze studie projectgebied Brugge Pandhotel genoemd.
Met onderhavig bureauonderzoek wordt de eerste stap gezet van archeologisch vooronderzoek met het
oog op het bekomen van een bekrachtigde archeologienota en aldus de behartiging van de
archeologische belangen binnen de planrealisatie conform het actueel Vlaams erfgoedbeleid.
Het archeologisch vooronderzoek betracht vooreerst archeologische artefacten en sites op te sporen
binnen de grenzen van projectgebied Brugge Pandhotel. Finaal formuleert het archeologisch
vooronderzoek een beargumenteerde inschatting van het potentieel voor kennisvermeerdering van
eventueel aanwezige archeologische resten binnen de grenzen van het projectgebied en hoe hiermee
om te gaan in het kader van de planuitvoering.
Wat de archeologische kennis van het projectgebied betreft, kunnen we op basis van het uitgevoerde
bureauonderzoek afleiden dat:
− de Pandrei, genoemd naar de Reie-arm die hier op deze locatie stroomde, oorspronkelijk Houtrei
genoemd werd.
− de zone tussen de Dijver en de Eekhoutrei - Pandrei/Houtrei oorspronkelijk een zeer natte zone
was. Waarschijnlijk zijn de twee Reie-armen te interpreteren als gekanaliseerde fasen van de
oorspronkelijke Reie.
− dit nat milieu een ideale locatie was voor de vestiging van middeleeuwse huidevettersateliers.
Langs de hele Reiearm (Eekhoutrei en Pandrei/Houtrei) situeerde zich gedurende de 14de en
15de eeuw het hoofdkwartier van de huidevettersindustrie van Brugge. De oudste sporen die te
associëren zijn met het huidevettersambacht gaan in dit stadsdeel terug tot ca. 1300.

1
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
2016:
Historische
stadskern
van
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140001 (geraadpleegd op 20 september 2016).
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−

−
−
−

de indijking van de moerasachtige omgeving van de Reie waarschijnlijk gebeurde na 1245 en
zeker voor 1300. De indijking is waarschijnlijk te koppelen aan de ingebruikname van het gebied
door de huidevetters.
uit het historisch onderzoek blijkt dat het huidevettersambacht op deze locatie lokaal doorloopt tot
de 18de eeuw.
uit het historisch ondezoek blijkt dat langs de Pandrei/Houtrei lokaal een verschuiving voorkomt
van het huidevettersambacht naar het verversambacht na de teloorgang van het eerste ambacht.
uit het historisch overzicht blijkt dat de Dijver de noordgrens vormde van het eiland, dat tot in de
12de eeuw begroeid was met eikenhout. De huidige Eekhoutstraat herinnert nog steeds aan dit
bos. Er zijn aanwijzingen dat dit bos een heidense cultusplaats was, waarvan de wortels
teruggaan tot de Keltische periode.
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1.1.5

Ruimtelijke situering

Figuur 3. Projectgebied weergegeven op de orthofoto (grotere schaal, bron: Geopunt).

De locatie situeert zich binnen de historische stadskern van Brugge, in de straat ‘Pandreitje’. Een 50-tal
meter boven de locatie stroomt de Groenerei. Het projectgebied ligt ca. 100 meter ten zuiden van de
Vismarkt, 50 meter ten zuiden van het Huidenvettersplein en ca. 200 meter ten zuiden van het stadhuis
en de Basiliek van Het Heilig Bloed. Ook de Grote Markt met het Belfort liggen slechts een 400-tal meter
van de locatie verwijderd. Ten zuidoosten van de locatie ligt het Koningin Astridpark.
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1.1.6

Geplande ingrepen en hun impact op het bodemarchief

Pandreitje nr. 13 is thans een meergezinswoning met op gelijkvloers inkom met lift, een aantal
bergruimtes, 3 garages en een fietsenberging. Op de verdiepingen is per bouwlaag 1 appartement, er
zijn in totaal dus 3 appartementen in het pand. Er is geen kelder in het pand.
De totale bruto grondoppervlakte van dit pand bedraagt 125m2.
Pandreitje nr. 14 is een eengezinswoning met één garage en een leefruimte met keuken op de
gelijkvloers, uitgevend op een ruime tuin met een oppervlakte van 106m2. De tuin bevindt zich volledig
achter het pand nr. 13. Op de 1e verdieping is een bijkomende leefruimte en 2 slaapkamers met
badkamer. Op de 2e verdieping is een extra grote kamer achter aan en een zolderruimte kant straat.
De woning heeft een kelder met bruto oppervlakte van 15,7m2.
De totale bruto grondoppervlakte van dit pand, inclusief de tuin, bedraagt 205m2.
Beide panden worden gesloopt ten behoeve van een nieuwbouw/uitbreiding aan het bestaand hotel ‘The
Pand’ gelegen Pandreitje nr. 16. De ganse oppervlakte van de nrs. 13&14 wordt uitgegraven tot
kelderniveau. De grondoppervlakte van de kelder bedraagt, bruto gemeten, 330m2 binnen de
perceelsgrenzen.
De bruto grondoppervlakte van het pand nr. 16 bedraagt 429m2. In deze zone wordt enkel op de
gelijkvloers beperkt verbouwd. Het niveauverschil in de inkomhal wordt weggewerkt en dit over een zone
van 68m2.
Beschrijvende nota:
Het hotel telt thans 26 kamers en wordt uitgebreid met de aanpalende panden nr. 13&14. Het huidige
Pandhotel wordt achter de vernieuwde receptie (met bijhorende office), uitgebreid en verbonden met de
nieuwbouw. Er wordt een doorgang gerealiseerd vanuit de inkomhall naar de nieuwe lift. Een ruime
lobby bevindt zich in de overgangsruimte tussen beide panden. De uitbreiding/nieuwbouw telt 4
bouwlagen. Op de gelijkvloers is een grote ontbijtruimte, welke uitgeeft op een mooie zongerichte
buitenruimte/terras.
Op de verdiepingen wordt het hotel uitgebreid met 13 kamers en een vergaderruimte. Elke verdieping is
verbonden met de huidige hotel. De nieuwbouw is volledig onderkelderd. In de kelder komt de wellness
met zwembad (netto afmetingen; 3,00x10,00x 1,60m) en bijhorende technische ruimtes. Er is ook ruimte
voor de stookplaats, de regenwaterput en de septische put voorzien. De kelder is toegankelijk via de lift
en 2 verschillende trapzalen en bevindt zich op -3,45m t.o.v. het 0-pas. Om de bouwput te realiseren zal
minstens tot 4,00m onder het maaiveld moeten uitgegraven worden. Ter hoogte van het zwembad en de
liftput zal nog minstens 1,50m dieper gegraven worden. De kelder wordt uitgevoerd d.m.v. een
palenwand uit secanspalen.
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Figuur 4. Huidige toestand, gevels
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Figuur 5. Huidige toestand, plannen
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Figuur 6. Huidige toestand, dwarse snedes
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Figuur 7. Nieuwe toestand, gevels
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Figuur 8. Nieuwe toestand, plan gelijkvloers
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
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Figuur 9. Nieuwe toestand, dwarse snede
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Figuur 10. Nieuwe toestand, lange snede
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1.1.7

Archeologisch potentieel

Projectgebied Brugge Pandhotel wordt gekenmerkt door een hoge bewoningsdensiteit in het verleden.
De bureaustudie werd dan ook uitgevoerd conform de Code van Goede Praktijk 12.5.2.3.

1.1.7.1 Methode
Het archeologisch potentieel drukt een verwachting uit ten aanzien van voorkomen, aard, gaafheid en
conservering van de archeologische resten in de ondergrond van de planlocatie. Het archeologisch
potentieel is gebaseerd op vier variabelen: fysisch-geografische situatie, bekende archeologische
vindplaatsen, archeologische indicatoren en verstoringshistoriek.

1.1.7.2 Fysisch geografische situatie
Geologische, geomorfologische en bodemkundige data informeren over de genese van het landschap in
het plangebied, de bodemopbouw en de ligging en de stratigrafische positie van sedimenten waarin
archeologische fenomenen kunnen voorkomen. Een aantal (prehistorische) vindplaatstypen kunnen
bovendien uitgesproken gekoppeld worden aan specifiek aanwijsbare landschapsvormen. De
aardkundige data laten ook toe om een verwachting te formuleren ten aanzien van de
verschijningsvorm, d.i. de conserveringsgraad van het archeologische erfgoed.
Volgend kaartmateriaal werd geconsulteerd t.b.v. de aardkundige analyse van de projectlocatie:
• Tertiair geologische kaart van Vlaanderen
• Quartair geologische kaart van Vlaanderen
• Bodemkaart
• Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
• Hydrografische kaart van Vlaanderen
• Bodemerosie kaart
• Geomorfologische kaart

1.1.7.3 Bekende archeologische vindplaatsen
Dit wijst op vindplaatsen waar de fysieke neerslag van menselijke activiteiten uit het verleden reeds werd
vastgesteld en gedocumenteerd. Om een overzicht te krijgen van de bekende archeologische
vindplaatsen binnen het projectgebied werd de Centrale Archeologische Inventaris van Agentschap
Onroerend Erfgoed geraadpleegd.

1.1.7.4 Archeologische indicatoren en cultuurhistorisch kader
Archeologische indicatoren omvatten diverse datacategorieën zoals resultaten van non-intrusieve
archeologische prospectietechnieken (bijvoorbeeld vondstmeldingen van metaaldetectie), toevallige
vondsten bij niet-archeologische graafwerken, maar vooral ook historisch-cartografische, iconografische
data en fotocollecties.
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Om bij deze casus inzicht te verwerven over de archeologische indicatoren in het plangebied werd
onderstaand historisch kaartmateriaal geanalyseerd:
Bron
Geschilderd
plan
van
Brugge
Kaart van Jacob van
Deventer
Kaart van Marcus Gerards
kaart van Guicciardini
Sanderus
Militaire kaart
De Wit
Anoniem
Schilderij van Jan-Antoon
Garemijn
kaart van Basire,
Ferraris
Kaart van Janssens
Kaart van Senefelder,
Kaart van Crowe
Luchtfoto
Luchtfoto
Luchtfoto
Luchtfoto

Jaartal
eind 15de eeuw
Midden 16de eeuw
(1559?)
1562
1581
1641
ca. 1690
1709
1750
1778
1758
1771-1777
1777
ca. 1820
Ca. 1850
1971
1979-1990
2002-2003
2015

Op basis van dit kaartmateriaal kan de bewoningsgeschiedenis vanaf het einde van de 15de eeuw
gereconstrueerd worden en de eventuele gevolgen ervan op het archeologisch bodemarchief
ingeschat worden.
Deze gegevens werden aangevuld met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur,
daarnaast is ook gebruik gemaakt van data over de lokale toponymie en geschiedenis. De keuze van
de bronnen is gebaseerd op graad van relevantie en toegankelijkheid.
Om het cultuurhistorische kader van het projectgebied in kaart te brengen, werd het kaartmateriaal
beschikbaar op Geoportaal geconsulteerd.

1.1.7.5 Verstoringshistoriek
De verstoringsgraad van de planlocatie bepaalt in belangrijke mate de gaafheid en bewaringsgraad van
het archeologische bodemarchief. Om een correcte inschatting van de verstoring van de bodem te
kunnen maken kunnen allerhande bronnen van pas komen. Zo kan mondelinge informatie van vroegere
gebruikers of bewoners, verslagen van bodemonderzoeken of informatie uit de aardwetenschappelijke
kaarten een grote rol spelen bij het correct inschatten van de aanwezigheid en van de
bewaringstoestand van de archeologische resten.

Ten Briele 14 bus 15
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1.2

Assessmentrapport

Het assessmentrapport omvat alle relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen
worden uit toegankelijke literatuur en kaartmateriaal, die bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het
archeologisch potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde
gegevens met elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Dit rapport heeft als doel het
plangebied binnen zijn archeologisch en landschappelijk kader te plaatsen, rekening houdend met de
geplande bodemingrepen. De studie maakt gebruik van verschillende datasets, waarbij het uitgangspunt
steeds het ontwerpplan van de toekomstige bodemingrepen is. Dit ontwerpplan wordt telkens
geprojecteerd op de geologische, bodemkundige en historische kaarten. Alle kaartmateriaal werd
vervaardigd met behulp van QGIS, een geografisch informatiesysteem.
Op basis van deze assessment van het projectgebied kan een gegronde argumentatie opgesteld worden
over de noodzaak en het nut van al dan niet verder te nemen archeologische maatregelen, die
uiteengezet worden in deel 2: het programma van maatregelen.

1.2.1

Beschrijving aardwetenschappelijke gegevens

Tabel 2: Overzicht van de aardwetenschappelijke gegevens.

Bron
Traditionele landschappenkaart
Tertiair
Quartair

Bodemtypes
Potentiële bodemerosie
Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen
Hydrografie

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

Informatie
Stedelijke gebieden en havengebieden
Lid van Vlierzele (Formatie van Gentbrugge)
Type 3: Fluviatiele afzetting/eolische afzetting
Type 13a: Getijdenafzetting/fluviatiele afzetting/eolische
afzetting/fluviatiele afzetting
OB
Verwaarloosbaar
Gemiddelde hoogte ca. 5,5 m TAW
Bekken van de Brugse Polders (Kerkebeek)
Kanalen: Dijver, Groenerei, Binnenarm Kanaal van GentOostende, Kanaal van Gent-Oostende en Zuidervaartje
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1.2.1.1 Traditionele landschappenkaart (geomorfologie)
Het projectgebied ligt in Stedelijke gebieden en havengebieden.

Figuur 11. Projectgebied weergegeven op de traditionele landschappenkaart (bron: Geopunt).
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1.2.1.2 Geologie
1.2.1.2.1 Tertiair
Het projectgebied bevindt zich in een lid van de Formatie van Gentbrugge. Deze formatie bestaat uit een
afwisseling van kleïige, siltige en zandige mariene sedimenten.
Het aanwezige lid is het Lid van Vlierzele. Het is een groen tot grijsgroen fijn zand met kleilenzen en
plaatselijk dunne zandsteenbankjes. Het is glauconiet- en glimmerhoudend. Naar boven toe gaat het
over in een fijn zand. Deze laag is horizontaal gelamineerd of homogeen door bioturbatie (voorkomen
van tubulaties). Deze zanden werden afgezet in een epicontinentale zee.2

Figuur 12. Projectgebied weergegeven op de Tertiair Geologische Kaart (bron: Geopunt).

2

JACOBS, ET AL., 1993.
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1.2.1.2.2 Quartair
Het noordwestelijke deel van het projectgebied ligt in het Type 3. Dit type bestaat uit een fluviatiele
afzetting van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen, 126 ka – 11,7 ka). Bovenop deze fluviatiele afzetting
ligt het eolische pakket (zand tot zandleem) afgezet in het Weichseliaan tot mogelijk Vroeg-Holoceen.
Hier kunnen hellingsafzettingen voorkomen. De eolische laag kan lokaal niet aanwezig zijn.
Het zuidoostelijke deel van het projectgebied ligt in het Type 13a. Deze afzetting bestaat uit een basis
van getijdenafzettingen (marien en estuarien) van het Eemiaan (Laat-Pleistoceen). Daarboven is een
fluviatiele afzetting van het Weichseliaan afgezet. Het eolisch pakket ligt bovenop de fluviatiele afzetting
en is conform met het eolische pakket gedefinieerd in Type 3. Bovenop het eolische pakket is nog een
fluviatiele afzetting aanwezig (organochemisch en perimarien incluis) van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal.

Figuur 13. Projectgebied weergegeven op de Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt).

Op de samengestelde Quartair Geologische kaart ligt het projectgebied in het gekarteerde type vFe. De
basislaag, e, is een Eemiaan marien fijn facies. Het is een overwegend kleiige afzetting die op sommige
plaatsen zeer zwaar van textuur is. Hier en daar komt een dun-laminaire klei-leemalternatie optreden en
op sommige plaatsen komen ook geïntercalleerde zandige lagen of lenzen voor. De klei kan soms sterk
gecompacteerd zijn. De aanwezigheid van humeuze tussenlagen op verschillende niveaus wijst op
vroegere begroeiingshorizonten. De afzetting is gebeurt in een laag-energetisch marien milieu achter
strandwallen voor de Eemiaan kustlijn. Hoogwadafzettingen uit slikken en schorren en ook lagunaire
Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge
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afzettingen. Onder invloed van zeespiegelbewegingen zijn laterale verschuivingen van geulen en kreken
waar te nemen tegenover de kustbarrière.
De afzetting boven het Eemiaan marien fijn facies is een Weichseliaan fluvioperiglaciaal facies (F).
Het is een overwegend zandig facies en bestaat uit een zandig lithosoom dat gescheiden is dor een
fluvioperiglaciaal lemig facies. Het is onderverdeeld in een onderste en bovenste zandig complex. Het
onderste zandig complex bestaat uit middelmatig fijn tot middelmatig grof zand dat zwak
glauconiethoudend is en naar onder toe zelfs grover wordt en talrijke grindelementen en schelpresten
bevat. Het bovenste zandig complex bestaat uit middelmatig fijn zand met laminae of lenzen van
middelmatig zand. Aan de basis komt op vele plaatsen een dunne grindvloer voor. Deze eenheid
vertoont cryoturbatie en vorstwiggen. Het Weichseliaan fluvio-periglaciaal zandig facies is hoofdzakelijk
gevormd door verwilderde rivieren die onder periglaciale omstandigheden van de laatste ijstijd actief
waren. De afzettingen kent een wisselwerking tussen accumulatie- en erosiefasen. De grindlagen
bevinden zich overwegend aan de basis en werden als puinkegelsedimenten geïnterpreteerd, afgezet
door verwilderde rivieren.
Het bovenste pakket is een Holoceen continentaal venig faciës (v). Het is een donkerbruin veen tot
venige klei en soms venig zand. Het wordt geïnterpreteerd als een verdrinkingsveen gevormd bij de
stijging van de grondwatertafel beïnvloed door de zeespiegelstijging.
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Figuur 14. Projectgebied weergegeven op de Samengestelde Quartair Geologische Kaart (bron: Geopunt).

1.2.1.3 Bodem
1.2.1.3.1 Bodemtypes
In en rondom het projectgebied is de bodem gekarteerd als OB of kunstmatige bodem, bebouwd.
Gezien het projectgebied in het centrum van Brugge ligt, is de bodem dusdanig verstoord door de
aanwezigheid van de bebouwing dat er geen boringen zijn ondernomen gezien de van nature aanwezige
bodem niet of nauwelijks te herkennen is.

Figuur 15. Projectgebied weergegeven op de bodemkaart (bron: Geopunt).
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1.2.1.3.2 Bodemerosie
Gezien de stedelijke context van het projectgebied en het vlakke reliëf is de potentiële bodemerosie
verwaarloosbaar.

Figuur 16. Projectgebied weergegeven op de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2016) (bron: Geopunt).
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1.2.1.4 Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHMV) en hoogteverloop
Het projectgebied situeert zich op een hoogte van ca. 5,5 m TAW en kent een vlak reliëf. Naar het
noordwesten toe is er een kleine stijging in het reliëf waarbij de hoogte gaat tot ca. 10 m TAW.

Figuur 17. Projectgebied weergegeven op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (bron: Geopunt).

Figuur 18. Hoogteverloop van het projectgebied (van noordwest naar zuidoost) volgens de profiellijn aangeduid op het
DHMV (bron: Geopunt).

Ten Briele 14 bus 15
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1.2.1.5 Hydrografie
Het projectgebied ligt in het Bekken van de Brugse Polders (deelbekken Kerkebeek). Aan de westzijde
van het projectgebied is de Dijver en Groenerei aanwezig. De Dijver is een kanaal die deels de
waterloop van de Reie volgt. De Reie was een rivier die van Turnhout naar Brugge stroomde.
Aan de noordoostzijde stroomt de Binnenarm Kanaal van Gent-Oostende, terwijl aan de zuidoostkant
het Kanaal van Gent naar Oostende en de Zuidervaartje loopt.

Figuur 19. Projectgebied weergegeven met de verschillende waterlopen op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen
(bron: Geopunt).
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1.2.2

Gekende historische en archeologische waarden

1.2.2.1 Algemeen
Dit overzicht is grotendeels gebaseerd op de recente publicatie Op het Raakvlak van twee
landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge3.

1.2.2.1.1 Prehistorie
De oudste sporen op het huidig grondgebied van Brugge dateren uit het einde van de oude steentijd,
meer bepaald uit het Allerød (11.950 - 10.760 v.Chr.)4. Menselijke aanwezigheid (van het type
Federmesser-cultuur) werd o.a. vastgesteld in Steenbrugge en Rijckevelde. Het gaat om een kleine
groep jagers-verzamelaars die kortstondig verbleven op deze locaties.
De middensteentijd (ca. 10.000 - 5.000 v.Chr.) wordt gekenmerkt door een opwarming van het klimaat.
Jagers-verzamelaars vestigen zich in deze periode op de hogere dekzandruggen, zoals bijvoorbeeld op
de helling van de dekzandrug ten noorden van de Assebroekse Meersen en op de rug die de Meersen
scheidt5.
De evolutie van jagers-verzamelaars naar sedentaire boeren, die zelf voedsel produceren en dieren
domesticeren, vindt plaats rond ca. 5000 v.Chr. In de omgeving van Brugge ontbreken (voorlopig)
sporen uit de vroege nieuwe steentijd6. Vondsten uit deze periode komen voor als residueel materiaal,
m.a.w. oudere vondsten in jongere contexten. De gepolijste bijlen die de voorbije decennia op het
grondgebied van Brugge aangetroffen zijn, zijn ruim te situeren in de midden of late nieuwe steentijd en
het begin van de vroege bronstijd7. Bewoningssporen in situ werden bijvoorbeeld aangetroffen in SintMichiels (Brugge).
Enkele vondsten uit de binnenstad dateren uit het einde van de nieuwe steentijd (ca. 2000 v.Chr.). Een
klokbeker en een vuursteenafslag werden aangetroffen op de rand van een natuurlijke depressie,
opgevuld met veen. Deze situeerde zich ter hoogte van de Willemstraat8. Fragmenten van een tweede
klokbeker werden aangetroffen ter hoogte van de Boeveriepoort9. Vermoedelijk leefde de
klokbekercultuur in onze streken door tot ca. 1800 v.Chr.
Door de afnemende snelheid van de zeespiegelstijging is de volledige kustvlakte rond ca. 1000 v.Chr.
geëvolueerd tot een veenlandschap. Het onderzoek van de voorbije decennia heeft heel wat informatie
opgeleverd over de grafcultus uit de bronstijd. Op het grondgebied van Brugge zijn diverse voorbeelden
van circulaire grafheuvels gekend. Nederzettingssporen uit deze periode daarentegen komen slechts
zeer beperkt voor. Er kan verwezen worden naar sporen, aangetroffen in Sint-Andries (site Refuge en
site Kosterijstraat)10.
Tijdens de ijzertijd, vanaf ca. 800 v.Chr. wordt de kustvlakte gekenmerkt door erosie en een sterke
uitbreiding van het net van getijdengeulen. Zgn. La Tène-aardewerk werd aangetroffen bij werken aan
een huizenblok tussen het Biskajerplein, de Wijnzakstraat en het Sint-Jansplein11. Gelijkaardig
aardewerk werd ook aangetroffen op de eerder vermelde site Refuge.

3

HILLEWAERT E.A. 2011.
VAN ACKER 1986, 96.
5
SOERS 1987, 33-35
6
HILLEWAERT E.A. 2011, 22.
7
HOLLEVOET & HILLEWAERT 1997/1998, 193.
8
DE WITTE 1992, 33-45.
9
HOLLEVOET E.A. 2011, 26.
10
HILLEWAERT 2003, 264.
11
HILLEWAERT 1995B. HILLEWAERT 1996.
4
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1.2.2.1.2 Romeinse periode
Gezien de locatie van het projectgebied in de historische binnenstad van Brugge, werd ervoor geopteerd
om in dit overzicht enkel de belangrijkste Romeinse vondsten/vindplaatsen in het centrum van de stad te
belichten.
Eerst en vooral dient gefocust te worden op het Romeinse wegennet en het verloop hiervan binnen de
begrenzing van de binnenstad12. Het is algemeen bekend dat de Steenstraat een aftakking is van de
baan Cassel – Doornik. Deze weg vertrekt vanuit Steenvoorde en loopt over Poperinge en Werken
(gem. Kortemark) tot Brugge. Hier sluit de weg ten westen van de Smedenpoort aan op de Zandstraat.
Hoe de weg vanaf de Smedenpoort precies verloopt, blijft nog steeds onderwerp van vele discussies13.
In elk geval zal de omgeving van de Zilverstraat doorkruist zijn, waarna de weg de huidige Markt dwarste
en verder liep richting Burg. In deze zone moet zich een brug bevonden hebben, die de oversteek over
de Reie mogelijk moest maken. Het verdere verloop is opnieuw onduidelijk. Mogelijk liep de weg ter
hoogte van de Langestraat verder om het grondgebied Brugge via de Kruispoort te verlaten.
Hoewel de site Fort Lapin zich strikt genomen niet binnen de binnenstad bevindt, wordt het -gezien het
belang van de nederzetting- toch kort vermeld14. Op het einde van de 19de eeuw werden n.a.v. de
uitbouw van een nieuwe Brugse haven (het huidig Groot Handelsdok) verschillende Romeinse vondsten
aangetroffen. De vele vondsten wijzen erop dat deze uitgestrekte site één van de belangrijkste sites uit
de kuststreek was. In de onmiddellijke omgeving van deze site werden in de 19de eeuw ook restanten
van Romeinse vaartuigen aangetroffen. Voor meer informatie kan verwezen worden naar Een nieuwe
kijk op de boot van Brugge, gepubliceerd in Op het Raakvlak van twee landschappen. De vroegste
geschiedenis van Brugge15.
Ook in de binnenstad kwamen reeds op verschillende plaatsen Romeinse sporen aan het licht16. Wat
deze vindplaatsen betreft, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen de locaties waar
residueel materiaal of losse vondsten aangetroffen zijn en de locaties waar effectief sporen in situ
aangetroffen zijn.
Wat de eerste categorie betreft, kan verwezen worden naar de volgende vindplaatsen: de Potterierei, de
Snaggaardstraat, ’t Zand, Zwijnstraat en Langerei 717.
Wat de sites met in situ bewaarde sporen betreft, kan vooreerst verwezen worden naar de site
Wulpenstraat18. Deze Romeinse bewoningskern situeert zich vermoedelijk langs dezelfde getijdengeul
als de site Fort Lapin, maar dan wel op de andere oever. De geul moet deel uitgemaakt hebben van een
netwerk dat de verbinding vormde tussen de Reie en de getijdengeulen die de zee en het achterland
verbonden. Het is aan te nemen dat de Reie via deze geul afwaterde in het overstromingsgebied.
Vermoedelijk werd deze geul- of één van zijn vertakkingen- ook aangetroffen bij boringen langs de
Verversdijk19.
Ook op de Brugse Burg worden sinds de jaren zestig van vorig eeuw vondsten uit de Romeinse tijd
aangetroffen. De meeste vondsten die in situ voorkwamen, kwamen aan het licht bij de bouw van de
Holiday Inn Crowne Plaza20. De vondsten situeerden zich in de top van een veenlaag, die de opvulling
vormde van een natuurlijke depressie. Deze depressie sloot duidelijk aan op de helling van de
dekzandrug. Het is dan ook vrij waarschijnlijk dat het vondstmateriaal afkomstig is van een Romeinse
nederzetting, die zich situeerde op de top van de dekzandrug.
12

HOLLEVOET 2011A, 42-45.
Mogelijke tracés zijn via de Noordzandstraat en het Sint-Amandstraatje of over de Zuidzandstraat en de Steenstraat (RYCKAERT 1991, 23).
14
HOLLEVOET, 1991B, 46-50.
15
VLIERMAN 2011, 49.
16
HOLLEVOET 1991B, 51-52
17
Respectievelijk: JACOBS & VERHAEGHE 1980, 82. HILLEWAERT 1991C. HILLEWAERT 2000A, 161. HILLEWAERT 1991D.
18
HOLLEVOET 1991B, 52.
19
HILLEWAERT 2000B, 155.
20
THOEN 1991, 143-147.
13
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Ter hoogte van de Zilverstraat werden verschillende sporen in situ aangetroffen, ingegraven in het
dekzand21. Deze vondsten uit de 2de en 3de eeuw n. Chr. zijn interessant, rekening houdende met het feit
dat de Zilverstraat zich vlakbij het veronderstelde tracé van de Zandstraat situeert. Vermoedelijk strekte
de nederzetting zich verder uit in noordelijke richting. Mogelijk moeten de vondsten die aangetroffen zijn
aan de overkant van de Zilverstraat, op de locatie van het vroegere cinemacomplex Kennedy, eveneens
met deze nederzetting in verband gebracht worden22.
Het voorkomen van Romeinse sporen in situ lijkt ten oosten van de Reie beperkter. Hier kan verwezen
worden naar de site Garenmarkt. Het aardewerk dat aangetroffen werd in een sterk organische
opvullingslaag van een natte depressie, wijst op de aanwezigheid van een nederzetting in de
onmiddellijke omgeving. Verdere gegevens m.b.t. deze bewoningskern ontbreken (voorlopig).

1.2.2.1.3 Vroege Middeleeuwen
Tijdens de Merovingische periode bevinden zich op het raakvlak van zandstreek en kustvlakte
verscheidene nederzettingen. In de historische binnenstad daarentegen zijn slechts weinig
Merovingische vindplaatsen bekend; in vele gevallen gaat het dan nog om sites waar
vroegmiddeleeuwse vondsten voorkomen in jongere contexten. Voorbeelden hiervan zijn de site
Zwijnstraat en de Burg23. Wat de Burg-site betreft, dient wel een mogelijk laat-Merovingisch/vroegKarolingisch haardje in de hoek van het Oude Gerechtsgebouw en de Griffie vermeld te worden24. Wat
de in situ vondsten in de historische stadskern betreft, kan verwezen worden naar de site SintJansstraat25.
Het gebied, waaruit het latere Brugge zou ontstaan, maakte tijdens de vroege middeleeuwen deel uit
van tenminste 2 verschillende administratieve eenheden, nl. de pagus Flandrensis en de pagus
Rodanensis26. Volgens de hypothese van J. Noterdaeme ontstond het latere Brugge op de grens van
twee uitgestrekte oerparochies die deel uitmaakten van die administratieve districten, nl. Snellegem
(pagus Flandrensis) en Sijsele (pagus Rodanensis)27. Volgens deze hypothese functioneerde de Reie
als grens van beide parochies. De Sint-Salvatorskerk en de O.L.V.-kerk zouden elk aan de uiterste rand
van de moederparochie gebouwd zijn, respectievelijk op het grondgebied van de parochie Snellegem en
op het gebied van de parochie Sijsele. Deze hypothese verklaarde o.a. de korte afstand t.o.v. de 2
kerken.
De stichting van de O.L.V.-kerk vanuit de moederkerk Sijsele kan bevestigd worden op basis van 11deen 12de-eeuwse bronnen. Waarschijnlijk werd de O.L.V.-kerk kort na de Sint-Salvatorskerk gebouwd,
vermoedelijk nog voor het einde van de 9de eeuw28. De stichting van de Sint-Salvatorskerk vanuit het
Merovingische kroondomein van Snellegem is echter allesbehalve zeker29. Vooreerst bestaan hiervoor
geen doorslaggevende bewijzen. Bovendien heeft archeologisch onderzoek aangetoond dat de O.L.V.kerk gesticht werd ten westen van de Reie en niet op de rechteroever van de Reie, zoals algemeen
aangenomen werd30. De O.L.V.-kerk werd m.a.w. gesticht op een terrein dat wellicht oorspronkelijk deel
uitmaakte van de pagus Flandrensis. Dit doet de vraag rijzen of de O.LV.-kerk gesticht is, na de
vereniging van de beide pagi en nadat de Reie haar grensfunctie verloren had.
21

DE WITTE 1988, 18-20.
HILLEWAERT 2004, ONLINE: http://www.raakvlak.be/nieuwsbrief.php?itemno=69
23
HILLEWAERT 1991D.Hollevoet 1991,
24
DE WITTE 1988, 26-27.
25
HILLEWAERT 2000.
26
HOLLEVOET 2011C, 103.
27
NOTERDAEME 1957. NOTERDAEME & DEKKERS 1955. In de publicatie Op het raakvlak van twee landschappen wordt vermeld dat de stichting van de SintSalvatorsparochie onlangs door de archivaris van de abdij van Zevenkerken (Sint-Andries) in verband gebracht wordt met de heerlijkheid Ter Straeten
(HILLEWAERT E.A. 2011, 112, voetnoot 170).
28
MEIJNS 2011, 138-139.
29
MEIJNS 2011, 139-140.
30
HOLLEVOET 2011C, 103.
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Het voorkomen van twee parochiekerken op korte afstand van mekaar toont in elk geval dat de
vroegmiddeleeuwse nederzetting welvarend was. Wat de ruimtelijke en functionele indeling van deze
handelsnederzetting betreft, zijn de gegevens vrij beperkt. In elk geval stond de nederzetting via een
haven en een getijdengeul rechtstreeks in verbinding met de zee. De naam Brugge zou etymologisch
verwant zijn met het Scandinavische ‘Bryggia’, wat verwijst naar een aanlegplaats31. De toponiemen Wic
en Koetelwic, die voor het eerst voorkomen in 13de-eeuwse documenten, zijn mogelijk met deze haven in
verband te brengen. De locatie van deze toponiemen is weliswaar onzeker. In het verleden werd
aangenomen dat deze vroegmiddeleeuwse haven zich situeerde in de zone ten westen van de Lange
Rei, meer bepaald ter hoogte van het Sint-Gilliskwartier32. Recentelijk wordt het toponiem Koetelwijk
eerder gelokaliseerd ter hoogte van de Koningsbrug, die de Koningstraat verbond met de Spiegelrei33.
Tot de 10de eeuw, en tijdelijk nog in de eerste helft van de 11de eeuw, konden zeeschepen de stad
bereiken via de Lange Rei; ze meerden aan ter hoogte van de natuurlijke depressie van de Spiegelrei34.
De bewoning geassocieerd met deze aanlegplaats situeerde zich in de zone van de Koningstraat tot het
Sint-Jansplein, op een iets hoger gelegen deel net ten zuiden van de depressie. Het gebied ten noorden
van de Spiegelrei was drassig en werd omwille van deze reden pas rond 1200 bouwrijp gemaakt.
De handelsnederzetting die geassocieerd dient te worden met de havenactiviteiten, wordt omwille van
zijn vorm het ‘Groot Vierkant’ genoemd (Figuur 24). Deze zone wordt begrensd door de Groene Rei en
de Sint-Annarei; beide zijn segmenten van de natuurlijke loop van de Reie. Verder vormden ook de
Spiegelrei en de Kraanrei de begrenzing van dit vierkant. Vermoedelijk behoort het bouwblok tussen de
Steenstraat, Wollestraat, Oude burg en Simon Stevinplein tot deze oude bewoningskern35.
Het handelscentrum wint aan belang, wanneer de graaf van Vlaanderen rond de Burg een eigen
machtscentrum uitbouwt36. N.a.v. de invallen van de Noormannen werd een versterking opgericht, die de
lokale bevolking moest beschermen. Wanneer deze versterking precies werd opgericht, is niet helemaal
duidelijk. Op het burgplein werden ten noorden van de zandrug een gracht en een eerste wal/ophoging
vastgesteld, die mogelijk in verband te brengen zijn met een eerste versterking. De restanten dateren uit
het einde van de 9de eeuw37. Mogelijk kwam de versterking reeds onder Boudewijn I (837/840 - 879) tot
stand.

1.2.2.1.4 Volle Middeleeuwen
In de historische binnenstad zijn slechts weinig contexten of vindplaatsen uit de volle middeleeuwen
gekend. Mogelijk is dit o.a. het gevolg van de stand van het onderzoek.
Tot één van de belangrijkste vindplaatsen behoort de Brugse Burg. Boven de hierboven besproken
mogelijke restanten van de eerste versterking, werd een aanzienlijk ophogingspakket aangetroffen in
associatie met een rij palen. Mogelijk gaat het hier om een verbreding van de zandrug, die op deze
locatie opmerkelijk smal was. De palen dienden in dit geval wellicht ter bevordering van de stabiliteit. Op
basis van dendrochronologie van de palen kon vastgesteld worden dat het ophogingspakket voor 950 tot
stand gekomen is38.

31

GYSSELING 1971. DE BRABANDERE 2010.
DE SMET 1948. RYCKAERT 1991, 40. RYCKAERT 1972.
33
DE MEESTER & SCHOTTE 2002.
34
De havenactiviteiten in en rond de Spiegelrei liepen door tot in de 13de-14de eeuw.
35
HOLLEVOET 2011C, 104.
36
DHONDT 1957.
37
DE WITTE 1991, 93-98.
38
DE WITTE, VAN STRYDONCK ET. AL. 2000, 179-182.
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Rond de ophoging kwam in de depressie ten noorden van de zandrug een gracht met een breedte van
ca. 12m voor.39 Het boogvormige tracé van de gracht kon gevolgd worden vanaf de Hoogstraat, waar ze
de zandrug waarschijnlijk doorsneed en aansloot op de Groene Rei. Het westelijke verloop kon slechts
beperkt onderzocht worden tot onder het kapittelklooster. Het verdere verloop is onzeker. Mogelijk
doorsneed de gracht opnieuw de zandrug en sloot ze aan op de depressie of de Groene Rei. Het is ook
niet onmogelijk dat de gracht aansloot op een gracht, die zich tussen de Steenstraat en de Oudburg
bevond en op die manier deel uitmaakte van de afbakening van een vroege stadskern.
Bovenop het ophogingspakket werd de Sint-Donaaskerk gebouwd. Het ging om een centraalbouw, meer
bepaald een octogoon, omgeven door een ommegang. Ten westen van de ommgang situeerde zich de
westbouw40. De opgraving heeft spijtig genoeg geen rechtstreekse gegevens opgeleverd om de eerste
kerk te kunnen dateren. Dit geldt eveneens voor het kapittelklooster dat zich ten noorden van de
centraalbouw, boven de gedempte burchtgracht, situeerde en volgens de opgravingsgegevens tot een
jongere bouwfase dan de kerk behoorde. Op basis van de opgraving kan enkel gesteld worden dat voor
en omstreeks 950 belangrijke bouwactiviteiten plaatsvonden op het Burgplein.
Op het Burgplein werd op verschillende locaties ook een veldstenen muur aangesneden, die een min of
meer vierkant areaal begrensde. Het zgn. castrum situeerde zich rond de oorspronkelijke burchtgracht
en rond de kapittelgebouwen. Vermoedelijk maakten ook torens deel uit van deze versterking41.
Verder gegevens over de interne indeling van deze elitaire site ontbreken volledig.
Stadshuizen uit de 10de-11de eeuw, zgn. Stenen, zijn in tegenstelling tot in andere steden, nagenoeg niet
meer bewaard in de binnenstad. De vroegste resten van deze elitaire woningen zijn doorgaans te
dateren in de 12de eeuw.
Andere bewoningssporen uit de volle middeleeuwen, zoals ophogingspakketten, kuilen en grachten,
komen wel verspreid in de binnenstad voor. Tot deze periode behoren bijvoorbeeld verschillende
ophogingslagen en kuilen, aangetroffen aan de oostzijde van het Simon Stevinplein42. Diverse
waarnemingen leverden ook gegevens op m.b.t. de zone tussen de Oude Burg en de Steenstraat in
deze periode. Uit de waarnemingen kan afgeleid worden dat het gebied ten zuiden van de Oude Burg bij
de bedding van de Dijver hoorde en zeker niet bewoond werd in deze periode43. Verder werden bij
rioleringswerken in de Oude Burg verschillende kuilen uit de 11de/12de eeuw vastgesteld, wat aantoont
dat het straatracé op deze plaats zeker niet oorspronkelijk is44.
Tijdens het onderzoek n.a.v. de bouw van het concertgebouw op het Zand werden een laag uit de 9de11de eeuw en een poel uit de 11de eeuw aangetroffen, die afgedekte werden door een steriel zandpakket,
dat mogelijk in verband te brengen is met het uitgraven van de Reie door de zandrug omstreeks 1127112845.
Volledigheidshalve dienen ook de site van het Bisschoppelijk Paleis en aan de Zwijnstraat vermeld te
worden46.

39

DE WITTE 1991, p.101
DE VLIEGHER 1991.
41
Mogelijk hoorde de veldstenen toren die in 1963 afgebroken werd naast het gouvernementspaleis tot deze versterking (DEVLIEGHER 1991, 84-89).
42
HILLEWAERT 1995C.
43
DE GRYSE & HILLEWAERT 2006, 54.
44
HILLEWAERT 1995D.
45
HILLEWAERT 2000A, 161.
46
HILLEWAERT 2000, 158;
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Figuur 20. Reconstructie van het landschap waarin
de nederzetting die later Brugge genoemd wordt zal
groeien.

Figuur 21. Reconstructiekaart van het Brugse
de
centrum in de eerste helft van de 10 eeuw

Legende: donkerblauw: burchtgracht, midden
Legende: midden blauw: Reie, lichtblauw: depressie, blauw: Reie, lichtblauw: depressie, groen: overstromingszone van de Reie, geel: zandrug, oranje:
groen: overstromingszone van de Reie, geel:
burchtzone, bruin: wegas, arcering: bewoning
zandrug (HILLEWAERT E.A. 2011, 119)
(HILLEWAERT E.A. 2011, 145)

Figuur 23. Reconstructiekaart van het Brugse
de
centrum in de tweede helft van de 10 eeuw

Figuur 22. Reconstructiekaart van het Brugse
de
centrum in de 11 eeuw

Legende: rood: burchtmuur, midden blauw: Reie,
lichtblauw: depressie, groen: overstromingszone
van de Reie, geel: zandrug, bruin: wegas, arcering:
bewoning (HILLEWAERT E.A. 2011, 150)

Legende: rood: burchtmuur, midden blauw: Reie,
lichtblauw: depressie, groen: overstromingszone
van de Reie, geel: zandrug, bruin: wegas, arcering:
bewoning (HILLEWAERT E.A. 2011, 151)
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1.2.2.1.5 Het ontstaan van Brugge
In het begin van de 12de eeuw breidde de stad zich
verder uit in westelijke richting over de zandrug. Op
basis van het huidige stratenpatroon kan afgeleid
worden dat de ontwikkeling van de bouwblokken
tussen de Markt en het Zand in min of meer
concentrische kringen vanuit de Oudeburg
gebeurde47. Na de moord op Karel de Goede in
1127 werd het toenmalige stadsareaal begrensd
door een eerste omwalling, die grotendeels het tracé
van de huidige binnenreien volgt. In het zuiden en
het oosten werd de omwalling gevormd door de Reie
vanaf het Sint-Janshospitaal via Dijver, Groene Rei,
en Sint-Annarei. In het noorden en het westen werd
ze gevormd door de grotendeels gegraven
Goudenhandrei, Augustijnenrei, Speelmansrei en
Poortgracht. De stad was toegankelijk via zes
stadspoorten. De poortstraten vormen belangrijke inen uitvalswegen en groeien later uit tot commerciële
assen. Binnen de omwalling situeerde zich het
Groot Vierkant, de kern op de centrale zandrug en
de burcht.

Figuur 24. Reconstructiekaart van het Bruggse van
de
Galbert in het begin van de 12 eeuw, met aanduiding van
het projectgebied (HILLEWAERT E.A. 2011, 152)

In de tweede helft van de 12de en de 13de eeuw groeit Brugge uit
tot een belangrijke handelsmetropool. Brugge geniet faam als
het exportcentrum van Vlaams laken. Engels wol wordt
ingevoerd en in Brugge verwerkt. De economisch gunstige
situatie zorgt voor een demografische groei. Buiten de eerste
stadsomwalling ontstaan nieuwe wijken. In 1297 wordt gestart
met de bouw van de tweede stadsomwalling. Aanvankelijk
bestond deze uit een dubbele gracht, een aarden wal met
houten palissade en negen stenen poorten. Het omwalde
gebied correspondeert met het stadsareaal binnen de huidige
vesten. De bestuurlijke indeling wordt aangepast. De Markt
vormt het centrale punt met de poortstraten en waterlopen als
scheidingslijnen tussen de verschillende wijken.48
Figuur 25. Situering van de eerste en tweede stadsomwalling van
Brugge, met aanduiding van het projectgebied (RYCKAERT 1991, 63.)
47

RYCKAERT 1991, 64.
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Brugge - oudste kern, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/121224
(geraadpleegd op 15 september 2016)
48
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1.2.2.1.6 Cartografisch overzicht van de verdere stadsontwikkeling, toegespitst op het projectgebied

Tabel 3: Overzicht van de historische situatie, op basis van de historische kaarten.

Bron

Jaartal

Historische
situatie
Geschilderd
plan
van eind 15de eeuw
Bebouwing
Brugge
waterzijde
Kaart van Jacob van Midden 16de eeuw Bebouwing
Deventer
(1559?)
waterzijde
Kaart van Marcus Gerards 1562
Bebouwing
waterzijde
Kaart van Guicciardini
1581
Bebouwing
waterzijde
Sanderus
1641
Bebouwing
waterzijde
Militaire kaart
ca. 1690
Bebouwd
De Wit
1709
Bebouwing
binnenkoer
Anoniem
1750
/
Kaart van Basire
1758
Bebouwing
binnenkoer
Kaart van Janssens
1777
Bebouwd
Ferrariskaart
1771-777
Bebouwing
binnenkoer
Schilderij van Jan-Antoon 1778
/
Garemijn
Kaart van Senefelder,
ca. 1820
Bebouwd
Kaart van Crowe
Ca. 1850
Bebouwd

aan
aan
aan
aan
aan

met

met

met

Ook in de 14de eeuw is Brugge een Europees handelscentrum. Tijdens de Bourgondische periode heerst
een ware bouwwoede. Grote projecten worden gerealiseerd. Ook de ambachten bouwen vanaf de 15de
eeuw eigen huizen. Deze huizen zijn bedoeld als statussymbool. De achteruitgang van de
lakenindustrie, de strenge handelsreglementering, de concurrentie van de snelgroeiende
handelsmetropool Antwerpen en de politieke omstandigheden zorgen voor een achteruitgang van de
economie vanaf 1480.
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Figuur 26. Projectgebied bij benadering weergegeven op het geschilderd plan van Brugge, eind 15
Kaartenhuis Brugge)

de

eeuw (Bron:

Figuur 26 toont dat de omgeving van het projectgebied reeds bestaat uit een dichte bebouwing nabij de
historische stadskern van Brugge. Er stroomt een waterweg langs het huidige projectgebied. Het gaat
hier om een arm van de Reie. Vandaar de hedendaagse naam voor de straat ‘het Pandreitje’. Deze
waterloop werd oorspronkelijk Houtrei genoemd.
Brugge doet beroep op Keizer Karel gedurende de periode 1515-1555 om de welvaart te herwinnen. Er
ontstaat een ware publiciteitscampagne. Ondanks de vele inspanningen valt de handel via het Zwin stil
door de Opstand van de Nederlanden (1566-1648). Oorlog en economische malaise kenmerken het
laatste kwart van de 16de eeuw. Van de 16de eeuw zijn een aantal kaarten van Brugge overgeleverd,
waarop het projectgebied aangeduid kan worden. De kaarten zijn getuige van de omvang die Brugge in
deze periode reeds aanneemt. Ondanks de economische malaise op het eind van de 16de eeuw is
Brugge gedurende de middeleeuwen uitgegroeid tot een metropool.
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Figuur 27. Projectgebied bij benadering weergegeven op de van Deventer-kaart, 1560 (Bron: Kaartenhuis Brugge)

Het projectgebied situeert zich aan de Pandrei, nabij de historische kern van de stad Brugge. Het
omliggende gebied kent een dichte bebouwing. Binnenin de locatie bevindt zich een vrij grote zone diet
niet bebouwd is.
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Figuur 28. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Marcus Gerards (koperplaten), 1562 (Bron:
Kaartenhuis Brugge)

De kaart van Marcus Gerards uit 1562 is een interessante kaart voor de kennis van het
laatmiddeleeuwse Brugge. Op het plan is een tweetalige legende in het Frans en het Nederlands
opgenomen met verwijzingen naar 89 belangrijke instellingen, gebouwen of plaatsen. Dit maakt de
lokalisatie van het projectgebied zeer betrouwbaar.
Het projectgebied situeert zich aan de Pandrei. De waterloop wordt duidelijk afgebeeld op deze kaart.
Nabij gelegen is de Eekhoutstraat; deze straat heeft tot op heden dezelfde naam. Tevens nabij gelegen
zijn de Vismarkt en de Huidevettersplaats. Op dezelfde plaats situeren zich nu nog steeds de Vismarkt
en het Huidenvettersplein. Ook de Geerolfstraat ten noorden van het projectgebied draagt nog dezelfde
naam. De Korte Walsene straat heet nu de Waalse straat. Opvallend is dat het wegtracé van deze
wegen quasi ongewijzigd is.
Wat de bebouwing betreft, wordt langs de Pandrei een matig dichte bebouwing weergegeven. Tussen
de huizen lijken verschillende open ruimtes voor te komen. Verschillende huizen worden ook
gekenmerkt door grote ommuurde binnenplaatsen.
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Figuur 29 en 30 tonen twee versies van de Sanderuskaart. Het wegtracé is zeer duidelijk en is
ongewijzigd. Dit geldt tevens voor de Militaire Kaart van ca.1690. Het projectgebied is bebouwd aan de
straat- en waterzijde met binnenin een onbebouwd gebied.
Gedurende de Spaanse periode is er een versteningsproces van het centrum. De stadskerken worden
na de beeldenstorm in ere hersteld binnen de Contrareformatie. In 1614 wordt de tweede
stadsomwalling omgevormd tot een gebastionneerde vesting. Ca. 1620 kent de stad 27 000 inwoners
binnen de vesten. Gedurende de 17de eeuw worden ook een groot aantal ambachtshuizen opgetrokken.

Figuur 29. Projectgebied weergegeven op de kaart van Guicciardini, 1581 (Bron: Kaartenhuis Brugge)
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Figuur 30. Projectgebied weergegeven op de Sanderuskaart,1641 (Bron: Kaartenhuis Brugge)
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Figuur 31. Projectgebied weergegeven op de Militaire kaart, ca. 1690 (Kaartenhuis Brugge)

Tijdens het Oostenrijkse bewind in de 18de eeuw kent de stad een wederopbloei. Er worden in deze
periode een aantal belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd, die een invloed hebben op het
middeleeuws handelscentrum. In deze periode krijgt de Markt tevens zijn classicistische uitstraling.
Onder het Franse bewind, eind 18de eeuw, wordt Brugge hoofdplaats van het Leie-departement. Er volgt
een sekwestratie van religieuze goederen die op een diverse wijze verloopt. De Sint-Donaaskerk op de
Burg wordt gesloopt.
Figuur 32 toont het projectgebied aan het begin van de 18de eeuw. Het wegtracé toont nog steeds geen
wijzigingen. De locatie is bebouwd aan water- en straatzijden met een open ruimte middenin. De Kaart
van De Wit is tevens voorzien van een legende. Het cijfer 3 staat voor Graenmarkt en Oost-Vleeshuis.
Het Oost-Vleeshuis situeert zich rechts op het schilderij van de Vismarkt uit 1750 (figuur 33). Op de
achtergrond in het midden is de Sint-Donaaskerk nog te zien, die in 1799 gesloopt zal worden. Figuur
35 toont de kaart van Basire uit 1758. De rei is vanaf 1768 gedempt. De waterweg die langsheen het
projectgebied stroomde is geëvolueerd tot een gewone weg. De benaming van de huidige straat
(Pandreitje) is nog steeds een verwijzing naar de waterweg die hier voorheen stroomde. Op de
Ferrariskaart (figuur 36) en de kaart van Janssens (figuur 37) is duidelijk dat de waterweg bij de locatie
verdwenen is. Het projectgebied is bebouwd. Ook het wegenpatroon is ongewijzigd.
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Figuur 32. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van De Wit, 1709 (Bron: Kaartenhuis Brugge)

Figuur 33. De nog niet overdekte vismarkt in 1750, anoniem
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Figuur 34. Jan-Antoon Garemijn, Het Pandreitje te Brugge, 1778, Groeningemuseum Brugge

Het schilderij van Jan-Antoon Garemijn toont een sfeerbeeld van een marktdag op het gedempte
Pandreitje. Op de voorgrond zijn vrouwen fruit en groenten aan het verkopen, een referentie naar de
locatie van de Groentenmarkt. Op de kaart van Senefelder (zie verder) staat effectief een verwijzing
naar een Groentenmarkt aan het Pandreitje. Op de achtergrond bieden slagers hun goederen aan. De
omgeving is dichtbebouwd en de straat is geplaveid. Het huis met de trapgevel rechts op het schilderij is
heden ten dage nog quasi onveranderd. Op de achtergrond situeert zich ‘Het Pand’. Het Pand werd in
de 17de eeuw de stedelijke gevangenis en bleef in gebruik tot 1989. Het hedendaagse bovengedeelte
van het gebouw dateert uit de 19de eeuw. Het projectgebied staat niet op het schilderij en situeert zich
ten oosten van de locatie die op het schilderij weergegeven is.
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Figuur 35. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Basire, 1758 (Bron: Kaartenhuis Brugge)
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Figuur 36. Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt)
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Figuur 37. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Janssens, 1777 (Bron: Kaartenhuis Brugge)

Na de onafhankelijkheid van België wordt Brugge de hoofdstad van West-Vlaanderen. Economisch gaat
het met Brugge gedurende deze 19de eeuw minder goed. De industrialisatie van Brugge komt slechts
moeizaam op gang. Door de textielcrisis is er een plattelandsvlucht, wat resulteert in een demografische
groei binnen de stad. Het inwonersaantal stijgt van 39.000 tot 50.000. In de tweede helft van de 19de
eeuw groeit binnen intellectuele kringen de bezorgdheid over het historisch erfgoed van Brugge. Een
voorbeeld is architect Delacenserie. Als stadsarchitect (1870-1892) is hij verantwoordelijk voor de
meeste restauraties binnen en buiten de eerste stadsomwalling. Ook zijn leerling De Wulf is een
voorstander van het behoud van de historisch gegroeide stedelijke infrastructuur. Pleinen, monumenten
en aansluitende architectuur werden in hun historische samengroei gerespecteerd. De
aantrekkingskracht die Brugge reeds in de 19de eeuw uitstraalt op kunstenaars en buitenlandse
bezoekers, stimuleren het toerisme en de economie. Reeds in de jaren 1880 ontstaan toeristische
verenigingen die dit toerisme coördineren. De reeds bestaande hotels kunnen niet langer aan de
groeiende vraag naar accommodatie voldoen, wat leidt tot de bouw van heel wat nieuwe hotels. Getuige
van het historische bewustzijn van de stad Brugge is de continuïteit van het stadsplan doorheen de 19de
en 20ste eeuw.
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Door haar ligging achter het front heeft Brugge geen noemenswaardige vernielingen doorstaan tijdens
de Eerste Wereldoorlog. Tijdens het interbellum gaat verbouwen en restaureren van historische bouwen
verder. Eigenaars op de Burg en de Markt worden aangemoedigd hun huizen te restaureren in NeoBrugse stijl. Functieverschuivingen binnen het centrum geven echter aanleiding tot verbouwingen.
Bioscoopzalen, winkels, warenhuizen, etc. nemen historische gebouwen over. De enorme ontwikkeling
van het verblijfstoerisme resulteert in de opmerkelijke toename van hotels in het centrum van Brugge
gedurende de 20ste eeuw.

Figuur 38. Projectgebied weergegeven op de kaart van Senefelder, ca. 1820 (Bron: Kaartenhuis Brugge)

Er is een bebouwing zichtbaar binnen het projectgebied. De afwezigheid van een waterstroom wordt
bevestigd. Het wegtracé is onveranderd. Nabij de locatie staat het nummer 59 aangeduid. Dit wijst in de
legende van de kaart op ‘Groentenmarkt’. Ook de bomenrijen langs de straatzijden, die tot op heden
langs het Pandreitje terug te vinden zijn, staan op de kaart.
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Figuur 39. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Crowe (ca. 1850) (Bron: Kaartenhuis Brugge)

Er is een volledige bebouwing merkbaar in het projectgebied. De bomenrij staat niet op de Kaart van
Crowe aangeduid. De straatnamen zijn quasi gelijk als in het heden. De benaming Pandreitje staat niet
op de kaart aangeduid.
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1.2.2.2 Het Pandreitje
1.2.2.2.1 Kloostercomplex van de Minderbroeders
N.a.v. de bouw van een ondergrondse parkeergarage op de terreinen van de vroegere gevangenis, werd
in 2000 een grootschalige opgraving uitgevoerd door de toenmalige Stedelijke Archeologische Dienst
van Brugge. De opgravingsresultaten zijn nog niet gepubliceerd. Onderstaande gegevens zijn afkomstig
van een interne nota, ter beschikking gesteld door Raakvlak49.
Behalve resten van de 19de-eeuwse gevangenis, konden in de noordoostelijke hoek van het
projectgebied ca. 250 begravingen onderzocht worden50. Deze graven, die te dateren zijn in de 14de
eeuw, zijn in verband te brengen met het kerkhof van het klooster van de minderbroeders (freres). Het
kerkhof, dat slechts gedeeltelijk onderzocht kon worden, situeert zich ten westen van de kloosterkerk.
Restanten van deze kerk werden aangetroffen ter hoogte van de geplande inrit van de parkeergarage.
De zware funderingsresten die op deze locatie aangetroffen zijn, zijn vermoedelijk in verband te brengen
met de voorgevel van de kloosterkerk.
Waarschijnlijk werd de begraafplaats in de loop van de 15de eeuw opgegeven. In 1482 richtte het
stadsbestuur op deze locatie immers ‘het Pand’ op: een overdekte handelsplaats rond een vierkant
binnenplein voor juweliers en goudsmeden. De benaming van de huidige straat, het Pandreitje, herinnert
nog aan dit gebouw.
Zowel het klooster van de minderbroeders, als de kerk en het kerkhof worden afgebeeld op de kaart van
Marcus Gerards (1562). Het klooster situeert zich ter hoogte van het huidige Astridpark.

Figuur 40. Uittreksel uit het plan van Marcus Gerards (1562), met aanduiding van het klooster van de minderbroeders
en het projectgebied

49
50

HILLEWAERT X.
VAN BELLE 2006, 277-280.

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

51

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.2.2.2.2 Hoofdkwartier van de (laatmiddeleeuwse) huidevettersindustrie
Op de percelen tussen de Houtrei/Pandrei en de Eekhoutstraat/Garenmarkt kwamen in 1990, bij
controle van graafwerken, een groot aantal sporen van laatmiddeleeuwse en latere leerlooierijen aan het
licht (CAI 155122)51. De kuipen op de werf aan de Garenmarkt zijn grosso modo in de 14de-15de eeuw te
dateren. De activiteiten op het terrein op de hoek van de Eekhoutstraat en de Willemstraat starten
mogelijk reeds in de 13de eeuw en lopen door, wellicht tot de 18de eeuw.
Uit het historisch onderzoek, n.a.v. deze
vondsten uitgevoerd door K. D’Hooghe, blijkt
dat langs de hele Reiearm (Eekhoutrei en
Houtrei-later Pandrei genoemd) gedurende
de 14de en 15de eeuw het hoofdkwartier van
de huidevettersindustrie van Brugge was
gevestigd52. De locatie van de leerlooierijen
is niet toevallig: de bedrijven zijn gevestigd in
een sterk vochtig milieu, gedomineerd door
al dan niet natuurlijke takken van de Reie en
gegraven grachten. Bovendien loopt de
Reie-arm net op deze locatie door Ten
Eekhoute, een eikehoutgebied53. Beide
elementen, nl. de nabijheid van water en de
aanwezigheid van eikeschors, zijn essentieel
binnen
het
functioneren
van
de
leerlooiersbedrijven.
Figuur 41. Huidige kadasterkaart met aanduiding
van de waterlopen en de woon- en werkplaatsen
de
van de leerlooiers rond de 15 eeuw (HILLEWAERT &
ERVYNCK 1991, 124).

Het historisch onderzoek van K. D’Hooghe leverde nog meer interessante informatie over de oorsprong
en de lokalisatie van de leerlooiersbedrijven op deze locatie. Onderstaande informatie is afkomstig uit dit
onderzoek54:
Voor 1300 is over de leerlooiers weinig bekend. We weten dat al in 1302 sprake is van “huidevetters” die
wonen op of aan de “Huidevettersdam”. Dit laat ons vermoeden dat deze dam door hen reeds gebruikt
werd voor 1300 evenals de “Huidevettersbrug”. Op stadsgrond gelegen, heeft die dam ongetwijfeld iets
te maken met het in bedwang houden en het in een bepaalde richting sturen van de “Houtreie”
(Eekhoutrei, later Pandrei). Vermoedelijk was de zone tussen de Dijver en de Eekhoutrei-Pandrei
vroeger een natte zone. Wellicht zijn deze twee Reietakken te interpreteren als gekanaliseerde fasen
van de oorspronkelijke Reie. Het lijkt aannemelijk dat de leerlooiers en het opwerpen van de
“Huideverttersdam” met de drooglegging van dit gebied in verband te brengen zijn. Waarschijnlijk
gebeurde de indijking van de moerasachtige Reie met toestemming van de stad Brugge na 1245 en
zeker voor 1300.
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HILLEWAERT & ERVYNCK 1991, 109-124. HILLEWAERT 1991A, 3-4. HILLEWAERT 1991B, 42-44. LOUWYE 1992, 14-15. VANDER HAEGHEN & ERVYNCK 1996, 72.
D’HOOGHE 1991, 125-138.
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De bedding werd versmald tot een kanaal dat in noordoostelijke richting liep en tegen de Braamberg
afdraaide. In het oostelijke verlengde, aan de zuidwestkant van de Braamberg, lag de stedewaterloop,
een gracht (vermoedelijk uitgediept in de 13de eeuw) komende van de hoek van Corbie (ten oosten van
de Nazaretplaats). In westelijke richting mondde deze gekanaliseerde reie in de hoofdarm van de Reie
uit, waarlangs een dijk lag, de Zoutdijk. Over de gekanaliseerde Houtrei werd een brug aangelegd, de
Huidevettersbrug (figuur 41-A) die de Zoutdijk met de Braamberg moest verbinden. De rechteroever
werd versterkt tussen de Huidevettersdam en de Huidevettersplaats. Dat de huidevetters nauw
betrokken waren bij de operatie en bij het verder gebruik ervan, bewijst het feit dat ze zeker tot 1454
voor het onderhoud van die dam moesten instaan. Dit veronderstelt al dat het ambacht al machtig en
georganiseerd was voor 1300. We zien inderdaad dat de huidevetters reeds in 1298 -1299 een
aanzienlijke som voor “assisen” (accijnzen) aan de stad betalen, nl. 420 pond groten en dat ze 2.5% van
het totale Brugse ambachtelijke leger uitmaakten in 1302. Toen de tweede omwalling op het einde van
de 13de eeuw een feit was, gingen de leerlooiers zich vestigen op al de gronden langs de Eekhoutrei.
Twee eeuwen lang was het hun regio.
Als centrum en marktplaats zowel voor de aankoop van grondstof (de huiden) als voor de verkoop van
het afgewerkt product (het leder) kozen ze de plaats aan de westzijde van de Braamberg, langs de
Reie55. De bas-reliëfs in de boogvelden van het gebouw in de noordwesthoek van het Huidevettersplein
herinneren nog aan dit ambacht.
Verschillende huidevetterijen en looierijen situeren zich in de onmiddellijke omgeving van het
Huidevettersplein. De ateliers strekken zich uit aan weerszijden van de Houtrei/Pandrei. De Houtrei liep
in open lucht west van de huidige straat, langs de huizen tot ongeveer het midden van de straat. De
oostkant van de straat was een kaai, eveneens Houtrei genaamd. Ten oosten hiervan ontstonden twee
bouwblokken, gescheiden door de korte Walsche straat.
De grootste concentratie leerlooierijen situeert zich tussen de Houtrei en de Eekhoutstraat. Vanaf 1300
bewonen ze daar de Huidevettersdam. De ambachtslieden die niet direct aan de Reie gevestigd waren,
konden het water bereiken via het Gheerolfstraatje en het Willemstraatje, respectievelijk het straatken
jeghenover de Eekhoutpoorte en het Frerenstraatken genoemd56. Wie verder af woonde, kon via de
grote binnenplaatsen langs smalle gangen de Reie bereiken. Een aantal zijn nu nog bewaard als
brandgang, o.a. ten noorden van het huidige Pandhotel (nr. 16) en ten noorden van het woonhuis van de
gevangenisdirecteur (nr. 10).
Twee bruggen gaven toegang tot de oostelijke kaai van de Reie, nl. het Houten brugske en het
Frerenbrugske. Deze laatste gaf toegang tot het kerkhof van de Freren Mineurs tussen 1349 en 1475 en
daarna tot het stadspand.
De bloeitijd van het ambacht eindigt vrij abrupt rond 1480. Het ambacht bleef op deze locatie echter
bestaan tot de Franse Revolutie. Het Huidevettersplein bleef het centrum voor hun ambachtshuis en de
markverrichtingen.
Het historisch onderzoek merkt op dat sommige huidevettersateliers langs de Houtreikaai na de
teloorgang van het ambacht vervangen worden door ververijen. Het hoekhuis de Cockuut, gelegen op
de hoek van de Zoutdijk en het Pandreitje, geldt hier als voorbeeld57. Uit het historisch onderzoek blijkt
dat dit huis op het einde van de 16de eeuw bewoond werd door een verver.
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1.2.2.2.3 Houtrei/Pandreitje
Over de natuurlijke loop van de Reie en de talrijke menselijke ingrepen, is reeds heel veel inkt gevloeid.
In de publicatie Op het Raakvlak van twee landschappen. De vroegste geschiedenis van Brugge wordt
hier omwille van deze reden veel aandacht aan besteed58. Binnen deze onderzoeksopdracht focussen
we echter enkel op de Houtrei/Pandrei.
De Houtrei/Pandreitje kwam reeds herhaaldelijk aan bod in 1.2.2.2.2. Ten zuiden van het Eekhoutbos
liep de Eekhoutrei. Voorbij de Garenmarkt sloot de waterloop in een rechte hoek aan op het Pandreitje
(figuur 24), dat zelf ter hoogte van de Rozenhoedkaai in de Reie uitmondt. Het Pandreitje werd vanaf
1768 gedempt.
M.b.t. de demping bevat Wikipedia onderstaande informatie; het is niet duidelijk of deze correct is59:
In de bedding werd een riool gemetseld, waarna aan de Brugse aannemers van bouwwerken werd
gevraagd om systematisch al hun bouwpuin in de bedding te storten. Het duurde tot circa 1791
vooraleer alles gedempt was en de opgevulde bedding geplaveid kon worden. Door dit alles verdwenen
ook drie bruggen, waaronder de Vlasbrug of Cocquytbrug, die de Rozenhoedkaai met de
Braambergstraat verbond. Alleen de naam van de daar gelegen straat herinnert er nog aan dat het een
reitje was.”
Interessant is de vraag in welke mate de Eekhoutrei en de Houtrei/Pandrei een natuurlijke oorsprong
hadden. Hun quasi rechte verloop en manier waarop ze haaks op mekaar aansluiten, impliceert in elk
geval dat ze op een bepaald ogenblik gekanaliseerd zijn60.

1.2.2.2.4 Gevangenis61
In de 17de eeuw verloor het pand zijn oorspronkelijke bestemming en werd het de stedelijke gevangenis.
In 1861 werd door de gevangenis volledig vernieuwd en werd er een extra verdieping gebouwd. De
gevangenis bleef in gebruik tot in1989. Ook op dit gebouw werd de naam van de straat toegepast en 'hij
zit in het Pandreitje' had de betekenis dat iemand in de gevangenis zat.
Vanaf 1992 werd het gebouw gesloopt op het poortgebouw en de directeurswoning na. Het voorgebouw
van de gevangenis (waarvan het gelijkvloerse gedeelte uit de 17de eeuw dateert en het bovengedeelte
uit de 19de eeuw) werd door een beschermingsbesluit in extremis van sloping gered. Het achterliggende
gevangenisgebouw werd gesloopt. Ook de grotendeels 17de-eeuwse gebouwen, gelegen langs de
Gevangenisstraat, werden afgebroken.
Van 2000 tot 2002 werd op de gronden van de oude gevangenis een nieuwe verkaveling aangelegd.
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1.2.2.3 Huidige gebruik en verstoringen
Huidig gebruik
Er is bebouwing zichtbaar in het gebied. Er is geen verandering zichtbaar binnen het projectgebied
tussen de orthofoto uit 1971 en de orthofoto uit 2015. De locatie bestaat uit bebouwing en een beperkt
gedeelte binnenplein. Het gebied grenst aan de straat ‘Pandreitje’ en doet dienst als hotel.
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Figuur 42. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropname, 1971 (Bron: Geopunt)
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Figuur 43. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, kleinschalig, zomeropname, 1979-1990 (Bron: Geopunt)
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Figuur 44. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2000-2003 (Bron: Geopunt)
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Figuur 45. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2015 (Bron: Geopunt)

Ten Briele 14 bus 15
8200 Sint-Michiels-Brugge

info@rubenwillaert.be
www.rubenwillaert.be

59

Projectcode: 2016H114
Opmaak Archeologienota: Pandhotel
Deel 1: Resultaten van het bureauonderzoek

1.2.2.4 Beschrijving van de gekende archeologische waarden
Voor het onderzoeksgebied werden in de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) van Onroerend
Erfgoed in de nabije omgeving volgende archeologische (indicatieve) waarden en ondergrondse
bouwhistorische waarden vastgesteld:
Tabel 4: Overzicht van de aanwezige CAI.

CAI
nummer
152397
157441

155122

300060

155243

Omschrijving
Willemstraat
steentijdvondsten, niet verder gepreciseerd.
Pandreitje
een 250-tal grafsteden van het voormalige kerkhof van het klooster: overwegend
eenvoudige rechthoekige kuilen met vrij goed bewaarde skeletresten, in de meeste gevallen
werden sporen van houten kisten waargenomen
1 gebroken grafzerk buiten context
Hoek van de Eekhoutstraat en de Willemstraat, nabij de overwelfde Eekhoutrei
• Restanten van leerlooiersactiviteiten: ronde houten kuipen, gereedschap
(staafijzer/schraapijzer), afval van het looien (dierlijke resten: hoornpitten, haar uit de
staart), ingrediënten van de baden waarin de huiden werden ondergedompleld
(ongebluste kalk, gemalen eikeschors, stoffen), fragmenten gelooid leer
• Gracht met een vulling uit de eerste helft of het midden van de 13de eeuw, mogelijk
een afwateringsgracht
• Beer- of afvalputten (18de eeuw), met o.a. de aanwezigheid van patacons
• Waterput uit de late middeleeuwen
Stalijzerstraat (‘t Pandreitje)
In het gebied tussen de Stalijzerstraat en de Garenmarkt-Eekhoutstraat werden in 1990 aan
weerszijden van de Garenmarkt-Eekhoutstraat laat- en postmiddeleeuwse leerlooierijen
opgegraven. In 2000 werden op de gronden van de vroegere gevangenis 't Pandreitje 250
menselijke skeletten uit de 14de eeuw aangetroffen, afkomstig van het klooster van de
minderbroeders in het Astridpark. In 2004 werd de parkeergarage op de gronden van het
Pandreitje uitgebreid en archeologisch onderzocht.
• Afwaterings- of perceelsgracht, aan de zuidkant begrensd door een palenrij op
regelmatige afstand van elkaar geplaatst.
• Tonwaterput. Ingegraven ton, behoorlijk gevormd, waarin zich planken bevonden
waarschijnlijk afkomstig van een andere ton die erboven stond. In de vulling werden
hoornpitten aangetroffen, die horen bij het afval van leerlooierijen. Ze wijzen erop
dat deze activiteit in de nabijheid werd uitgeoefend.
• Natuurlijke depressie, waarin zich heel wat vondsten uit de 16de eeuw bevonden
(aardewerk, leer, botresten).
Garenmarkt 17
• Eerste bewoning op het terrein: funderingen van wellicht een aantal huizen uit
baksteen of een combinatie van hout en baksteen.
• Tonputten (late middeleeuwen) + ronde bakstenen waterput met een vulling uit het
einde van de 15de eeuw
• Restanten van leerlooiersactiviteiten (2 grotendeels uitgebroken ronde houten
kuipen (op de noordelijke helft van het bouwperceel, leerlooiersafval: gemalen
eikeschors en hoornpitten)
• rechthoekige bakstenen afvalput met een vulling uit de 15de eeuw
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CAI
nummer

Omschrijving
15de eeuw - midden17de eeuw: terrein zo goed al verlaten, met uitzondering van één
huis helemaal in het noorden van het terrein. Op de kaart van Marcus Gerards van
1562 is duidelijk te zien dat het terrein onbebouwd is.
• Zgn. pandjeshuizen: in het noorden “De Zwarte Leeuw”, in het zuiden “De Pauw”
Garenmarkt I
Romeinse vondsten, niet verder gespecifieerd.
Garenmarkt II, ter hoogte van de overwelfde Eekhoutrei
• ronde houten kuipen, gereedschap (staafijzer/schraapijzer), afval van het looien
(dierlijke resten: hoornpitten, haar uit de staart), ingrediënten van de baden waarin
de huiden werden ondergedompleld (ongebluste kalk, gemalen eikeschors, stoffen),
fragmenten gelooid leer
• afvalputten/beerputten, opgetrokken uit baksteen en hadden een ronde of
vierhoekige vorm (14de -15de eeuw tot 19de eeuw)
• tonwaterputten met vondsten uit de 14de-15de eeuw
•

152388
155116

155766

157452
159036

Eekhoutpoort
Restanten van het Eekhoutklooster (12de-18de eeuw)
• restanten van veldstenen muren
• bakstenen riool
• talrijk verspreid menselijk beendermateriaal: waarschijnlijk sporen van begravingen
in verband te brengen met het Eekhoutklooster
Groeningemuseum
restanten van een veldstenen kelder
Nieuwe Gentweg 47
bakstenen muurrestanten van historisch diephuis (16de eeuw)

Beschrijving van de evolutie van de historische bebouwing
Hiervoor kan verwezen worden naar 1.2.2.1.6.
Beschrijving van het onderzochte gebied in zijn archeologisch kader
Hiervoor kan verwezen worden naar 1.2.2.2.
Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Hiervoor kan verwezen worden naar 1.2.2.2.
Confrontatie van de bevindingen met de resultaten van eerder uitgevoerd vooronderzoek,
Niet van toepassing.
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1.2.2.5 Projectgebied gesitueerd ten aanzien van zijn landschappelijk en culturele kader (Kaart
geoportaal)

Figuur 46. Projectgebied weergegeven op de orthofoto, middenschalig, winteropnamen, 2015 t.o.v. zijn
cultureelhistorisch kader (Bron: Geoportaal)

De locatie situeert zich binnen het centrum van Brugge. Het historisch stadscentrum van Brugge behoort
sinds 2000 tot het Unesco Werelderfgoed. Door zijn ligging in het historisch stadscentrum van Brugge
zijn er enorm veel cultuurhistorische monumenten in de nabije omgeving. Binnen de locatie liggen twee
bouwkundig erfgoed-relicten. Het gaat hier om een stadswoning op de locatie Pandreitje 16, uit het
tweede kwart van de 19de eeuw. Deze woning is sinds 5/10/2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed62.
Het gaat om een enkelhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag onder schilddak.
Bepleisterde en geel beschilderde lijstgevel van 1833; reeds neoclassicistische inslag in de meer
plastische afwerking en het teruggrijpen naar de klassieke vormentaal. Begane grond met
imitatievoegen uitwaaierend boven de openingen; geprofileerde puilijst, waarboven volgens. de
bouwaanvraag een palmettenfries was voorzien. Omlopende water- en kroonlijst op klossen.
Rechthoekige vensters, op de bovenverdieping. in geriemde omlijsting en op de tweede bouwlaag.
geaccentueerd door bijkomende, doorgetrokken lekdrempels. Veel stadswoningen in de nabije
omgeving bevinden zich tot het inventaris bouwkundig erfgoed. Nabij gelegen zijn enkele beschermde
monumenten. Het gaat om een 16de-eeuws burgerhuis net ten westen van de locatie (Eekhoutstraat 3)
en een burgerhuis uit 1570 ten zuiden van de locatie (Eekhoutstraat 11).
62
Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Stadswoning, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/82116 (geraadpleegd
op 20 september 2016).
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1.3

Conclusie en syntheseplan

Figuur 47. Projectgebied bij benadering weergegeven op de kaart van Marcus Gerards, 1562 (Bron: Kaartenhuis
Brugge)

Op dit plan uit 1562 is duidelijk zichtbaar dat het projectgebied grenst aan water, meer bepaald aan de
Houtrei/Pandrei. Aan het water komt een matig dichte bebouwing voor, gekenmerkt door open ruimtes
tussen de bebouwing en binnenplaatsen.

Figuur 48. Projectgebied weergegeven op de Ferrariskaart, 1771-1777 (Bron: Geopunt)

De Ferrariskaart is de eerste kaart waarop de Houtrei/Pandrei reeds gedempt is. De kaart is slechts
enkele jaren na het startschot tot het dempen van de waterloop opgemaakt.
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1.3.1

Samenvatting gericht op gespecialiseerd publiek

Ter hoogte van het projectgebied Brugge Pandhotel situeert zich momenteel hotel ‘The Pand’
(Pandreitje nr. 16) en woningen Pandreitje nr. 13 en 14. Op deze locatie wenst de opdrachtgever het
hotel, dat momenteel 26 kamers heeft, uit te breiden. Pandreitje nr. 13 en 14 worden gesloopt ten
behoeve van de nieuwbouw/uitbreiding van het Pandhotel. De werkzaamheden kunnen een bedreiging
vormen voor eventueel aanwezig ondergronds erfgoed.
Naar aanleiding van de geplande stedenbouwkundige vergunningsaanvraag binnen een vastgestelde
archeologische zone, waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m2 of meer beslaat
en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 300 m2 of
meer bedraagt, werd een archeologienota opgemaakt. Op basis van dit bureauonderzoek werd
nagegaan of een verder archeologisch traject met ingreep in de bodem noodzakelijk is en of er een
(gedeeltelijke vrijgave) mogelijk is.
Uit het bodemkundig/landschappelijk onderzoek blijkt dat het bodemtype van kunstmatige aard is, wat
niet verwonderlijk is gezien de verstedelijkte context. Het plangebied situeert zich langs een gedempte
waterloop, nl. de Houtrei/Pandrei, waarvan het niet duidelijk is of deze aftakking van de Reie van
oorsprong een natuurlijk karakter had. Het rechte verloop en de aansluiting op de Eekhoutrei tonen in elk
geval aan dat de reie op een bepaald ogenblik gekanaliseerd is. De situering van het plangebied in/langs
de bedding van de een rei-arm impliceert dat het hier een zeer nat milieu betreft. Vanaf 1768 werd het
Pandreitje gedempt en kreeg de straat zijn huidige uitzicht.
De Centraal Archeologische Inventaris duidt in de onmiddellijke omgeving van het plangebied
verschillende archeologische vindplaatsen aan. Archeologische vondsten op de percelen tussen de
Eekhoutstraat en het Pandreitje hebben aangetoond dat het vochtige milieu een ideale locatie was voor
de vestiging van middeleeuwse huidevettersateliers.
Langs de hele Reiearm (Eekhoutrei en Pandrei/Houtrei) situeerde zich gedurende de 14de en 15de eeuw
het hoofdkwartier van de huidevettersindustrie van Brugge. De oudste sporen die te associëren zijn met
het huidevettersambacht gaan in dit stadsdeel terug tot ca. 1300. De indijking van de moerasachtige
omgeving van de Reie gebeurde waarschijnlijk na 1245 en zeker voor 1300. Waarschijnlijk is de indijking
te koppelen aan de ingebruikname van het gebied door de huidevetters.
De ateliers strekken zich uit aan weerszijden van de Houtrei/Pandrei. Deze waterloop liep aan westzijde
van de huidige straat, langs de huizen tot ongeveer het midden van de straat. De oostzijde van de
huidige straat was een kaai, eveneens Houtrei genaamd.
De ambachtslieden die niet direct aan het water gevestigd waren, konden de reie bereiken langs smalle
gangen via de grote binnenplaatsen. Een aantal zijn nu nog bewaard als brandgang, o.a. ten noorden
van het huidige Pandhotel.
De teloorgang van het huidevettersambacht is te situeren rond 1480. Uit het historisch onderzoek blijkt
evenwel dat het ambacht op deze locatie lokaal doorloopt tot de 18de eeuw. Dit onderzoek toonde echter
ook aan dat langs de Houtrei lokaal een verschuiving voorkomt van het huidevettersambacht naar het
verversambacht. Op het einde van de 16de eeuw wordt minstens 1 woning op de hoek van de Zoutdijk
en het Pandreitje bewoond door een verver.
Uit historisch onderzoek blijkt dat de Dijver de noordgrens vormde van een eiland, dat tot in de 12de
eeuw begroeid was met eikenhout. De huidige benaming van de Eekhoutstraat herinnert nog steeds aan
dit bos. De aanwezigheid van dit bos is, naast de aanwezigheid van water, een tweede reden voor de
huidenvetters om zich tussen de Eekhoutstraat en het Pandreitje te vestigen. Eikenschors is immers een
essentieel product binnen het leerlooien: ten gevolge van de chemische inwerking van gemalen
eikeschors (run) transformeert de huid in leer.
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Er zijn aanwijzingen dat dit beboste eiland een heidense cultusplaats was, waarvan de wortels
teruggaan tot de Keltische periode. De naam van de Dijver, die de noordgrens van dit bos vormde, gaat
terug op een Keltisch woord dat ‘heilig water’ betekent. Het heilige karakter van het Eekhoutbos heeft
volgens N. Geirnaert doorgeleefd tot in de 11de eeuw.

1.3.2

Samenvatting gericht op niet- gespecialiseerd publiek

Het projectgebied situeert zich in de historische binnenstad van Brugge, binnen de tweede
stadsomwalling. De benaming van de huidige straat Pandreitje is afkomstig van de waterloop die op
deze locatie stroomde. Deze waterloop werd oorspronkelijk Houtrei en later Pandrei genoemd. De
wijziging van de naam is het gevolg van de oprichting van Het Pand in 1482, ter hoogte van een
voormalig kerkhof.
Het water stroomde aan de westzijde van de huidige straat; aan de oostzijde was een kaai. Langs het
water waren, vermoedelijk reeds rond 1300 tal van leerlooiersateliers gevestigd. In een maatschappij
waarin de verpakkingsmaterialen -zoals wij ze nu kennen- niet bestonden, was leer een zeer belangrijk
product.
De neergang van het ambacht is te situeren rond 1480, maar er zijn indicaties dat sommige bedrijven
bestaan hebben tot in de 18de eeuw. Uit het historisch onderzoek blijkt ook dat op sommige plaatsen
leerlooiersbedrijven plaats gemaakt hebben voor verversbedrijven.
Tenslotte moet vermeld worden dat de omgeving rond het Eekhoutbos eeuwenlang een ‘heidense
cultusplaats’ geweest is.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat er nog waardevolle
archeologische informatie in de bodem kan teruggevonden worden, die bij de geplande werken vernield
zou kunnen worden als hier geen rekening mee gehouden wordt. Deze interpretatie is gebaseerd op een
analyse van de tot nog toe beschikbare archeologische, historische en landschappelijke informatie.
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1.5

BIJLAGE: PLANNENLIJST

Projectcode
Onderwerp
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2016H144
Pandhotel Brugge
1
Kadasterplan
Locatie onderzoeksgebied

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

2
Topografische kaart
Locatie onderzoeksgebied

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

3
Orthofotomozaïek
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

4
Bouwplan
Huidig toestand; gevels
Onbekend
Digitaal
13/10/2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

5
Bouwplan
Huidige toestand; plannen
Onbekend
Digitaal
13/10/2015

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

6
Bouwplan
Huidige toestand; dwarse snedes
Onbekend
Digitaal
13/10/2015
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

7
Bouwplan
Nieuwe toestand; gevels
Onbekend
Digitaal
01/06/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

8
Bouwplan
Nieuwe toestand; plan gelijkvloers
Onbekend
Digitaal
28/06/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

9
Bouwplan
Nieuwe toestand; dwarse snede
Onbekend
Digitaal
28/06/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

10
Bouwplan
Nieuwe toestand; lange snede
Onbekend
Digitaal
28/06/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

11
Bodemkaart
Traditionele Landschappenkaart
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

12
Bodemkaart
Tertiair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

13
Bodemkaart
Quartair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
16/09/2016
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

14
Bodemkaart
Samengestelde Quartair Geologische Kaart
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

15
Bodemkaart
Bodemkaart
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

16
Bodemkaart
Potentiële bodemerosie/perceel
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

17
Hoogtemodel
Locatie onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

18
Hoogtemodel
Hoogteverloop onderzoeksgebied
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

19
Hoogtemodel
Waterlopen
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

20
Historische kaart
Reconstructiekaart
Onbekend
Digitaal
Onbekend
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

21
Historische kaart
Reconstructiekaart Brugse Centrum
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

22
Historische kaart
Reconstructiekaart
eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

23
Historische kaart
Reconstructiekaart tweede helft 10e eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

24
Historische kaart
Reconstructiekaart 12de eeuw
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

25
Historische kaart
Situering twee stadsomwallingen
Onbekend
Digitaal
Onbekend

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

26
Historische kaart
Geschilderd plan
Onbekend
Digitaal
Eind 15e eeuw

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

27
Historische kaart
Deventer-kaart
Onbekend
Digitaal
1560
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

28
Historische kaart
Marcus Gerards
Onbekend
Digitaal
1562

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

29
Historische kaart
Giucciardini
Onbekend
Digitaal
1581

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

30
Historische kaart
Sanderuskaart
Onbekend
Digitaal
1641

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

31
Historische kaart
Militaire kaart
Onbekend
Digitaal
1690

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

32
Historische kaart
F. De Wit
Onbekend
Digitaal
1709

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

33
Schilderij
Vismarkt, 1750
Onbekend
Digitaal
1750

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

34
Schilderij
Het Pandreitje te Brugge
Onbekend
Digitaal
1778
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

35
Historische kaart
Basire
Onbekend
Digitaal
1758

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

36
Historische kaart
Ferraris
Onbekend
Digitaal
1771-1777

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

37
Historische kaart
Janssens
Onbekend
Digitaal
1777

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

38
Historische kaart
Senefelder
Onbekend
Digitaal
Ca. 1820

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

39
Historische kaart
Crowe
Onbekend
Digitaal
Ca. 1850

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

40
Historische kaart
Marcus Gerards
Onbekend
Digitaal
1562

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

41
Historische kaart
Leerlooiers
Onbekend
Digitaal
Onbekend
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

42
Orthofoto
1971
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

43
Orthofoto
1979-1990
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

44
Orthofoto
2000-2003
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

45
Orthofoto
2015
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

46
Orthofoto
2015; cultuurhistorisch kader
Onbekend
Digitaal
16/09/2016

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

47
Historische kaart
Marcus Gerards
Onbekend
Digitaal
1562

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

48
Historische kaart
Ferraris
Onbekend
Digitaal
1771-1777
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