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1 Bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
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Naam site

Brugge, Parking ‘t Zand

Ligging

’t Zand, Brugge, West-Vlaanderen

Kadaster

Brugge, afdeling 3, sectie C, openbaar domein

Coördinaten

Noordwest: x: 69576; y: 211016
Noordoost: x: 69670; y: 211035
Zuidwest: x: 69618; y: 210672
Zuidoost: x: 69691; y: 210623
2018-0154

Projectcode

2017K239

Erkend archeoloog

Sarah Linten (Erkenningsnummer: 2017-00197)

Betrokken actoren

Sarah Linten (archeoloog)
Liedewij Elsen (bouwhistoricus)
Nick Krekelbergh (archeoloog)

Betrokken derden

Frederik Roelens (Raakvlak)

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Bureau-onderzoek

Projectcode BAAC Vlaanderen

1

Figuur 1: Plangebied op topografische kaart1
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Figuur 2: Plangebied op kadasterkaart (GRB)2
2
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Figuur 3: Plangebied op de meest recente orthofoto3
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1.1.2 Juridisch kader en onderzoekstraject
In het kader van het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het
Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, is de eigenaar en gebruiker van
gronden waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en
beschermen voor beschadiging en vernieling. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast
kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. Het
doel van de archeologienota is dat er mogelijkheden gezocht worden om in situ behoud te
bewerkstelligen of, indien dit niet kan, het formuleren van maatregelen voor vervolgonderzoek waarbij
het erfgoed ex situ wordt behouden.
Om vast te stellen of bij werkzaamheden archeologische waarden zullen worden vernietigd, is een
archeologisch onderzoek nodig. In eerste instantie wordt een bureauonderzoek uitgevoerd. Op basis
van bekende gegevens van bodemkaarten, uit cartografische en andere historische bronnen en
eventueel voorgaand onderzoek in de directe omgeving van het plangebied wordt een inschatting
gemaakt van het archeologisch potentieel van het plangebied. Indien uit deze desktopanalyse blijkt
dat er een kans is op het aantreffen van archeologische waarden binnen het plangebied, kan het
aangewezen zijn de gaafheid van het bodemprofiel en de aanwezigheid van archeologische indicatoren
te onderzoeken middels een landschappelijk bodemonderzoek, een veldkartering en/of een geofysisch
onderzoek. Deze onderzoeken maken alle deel uit van het vooronderzoek zonder ingreep in de
bodem. Indien op basis van de resultaten van alle nodige facetten van het vooronderzoek zonder
ingreep in de bodem niet voldoende informatie verzameld kan worden om een onderbouwde
uitspraak te doen aangaande de beslissing tot behoud in situ, vrijgave of opgraving van het terrein,
moet in een volgende fase een vooronderzoek met ingreep in de bodem worden uitgevoerd.
Het doel van het eventueel vooronderzoek met ingreep in de bodem is een archeologische evaluatie
van het terrein. Dit houdt in dat het archeologisch erfgoed opgespoord, geregistreerd, gedetermineerd
en gewaardeerd wordt en dat de potentiële impact van de geplande werken op de archeologische
resten wordt bepaald. De hiervoor aangewezen methoden zijn archeologische boringen, proefputten
en/of proefsleuven. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden gezocht worden om een
eventuele site in situ te behouden of, indien dit niet kan, het opstellen van een programma van
maatregelen voor vervolgonderzoek (ruimtelijke afbakening, diepteligging, strategie, doorlooptijd, te
voorziene
natuurwetenschappelijke
onderzoeken
en
conservatietechnieken,
voorstel
onderzoeksvragen) in de vorm van een opgraving.

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage heeft BAAC Vlaanderen bvba een
archeologienota opgemaakt. Op het terrein zal door de initiatiefnemer een nieuwbouw gerealiseerd
worden. De geplande werken impliceren aanzienlijke bodemingrepen die qua omvang een directe
bedreiging betekenen voor potentieel aanwezig archeologisch erfgoed. Eens het archeologisch
bodemarchief aangetast of vernield wordt, betekent dit een onomkeerbaar informatieverlies.
Op een terrein gelegen in het verlengde van het historische plein ’t Zand en ter hoogte van het Koning
Albert I-park te Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande ondergrondse garage
uitgebreid worden. Het omliggende park zal ook heraangelegd worden. De totale oppervlakte van het
plangebied Brugge Parking ’t Zand bedraagt ca. 26.900 m². Het valt buiten een beschermde
archeologische site maar ligt wel in de archeologisch vastgestelde zone ‘Historische stadskern van
Brugge’ (ID: 11880). Verder behoort de site eveneens tot de Unesco Werelderfgoed kernzone
‘Historische stadskern van Brugge’ (ID: 15044) en de bijbehorende bufferzone (ID: 15045). ’t Zand
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1.1.3 Aanleiding
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alsook het Koning Albert I-park komt niet voor op de kaart met gebieden waarin geen archeologische
waarden (meer) te verwachten zijn (GGA, gebieden geen archeologie).4 Daarnaast werden voor het
plangebied en de directe omgeving geen waarden voor ‘beschermd onroerend erfgoed’ opgenomen
in het Geoportaal. Wel werden verschillende van de ’t Zand en de Vrijdagmarkt omringende en statige
herenhuizen opgenomen in de Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed.
Aangezien de totale oppervlakte van de bodemingreep 300 m² of meer bedraagt, is volgens het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 een archeologienota vereist. Deze bekrachtigde
archeologienota wordt bij de vergunningsaanvraag gevoegd.

1.1.4 Gekende verstoringen
Het plangebied bevindt zich ter hoogte van het huidige Koning Albert I-park. Dit park bevindt zich ten
zuiden van het Concertgebouw van Brugge waaronder zich een ondergrondse parkeergarage bevindt.
Deze parkeergarage en de inrit ervan bevinden zich gedeeltelijk binnen het plangebied (Figuur 4). De
geplande parking zal op deze bestaande parkeergarage aansluiten en de bestaande inrit zal een inrit
worden voor beide parkings. Van deze locatie in het noorden van het plangebied kan verwacht worden
dat de bodem volledig verstoord is tot in de moederbodem.

Figuur 4: Gekende verstoringen binnen het plangebied5

4
5
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Het Koning Albert I-park werd in het midden van de 20e eeuw aangelegd. Het terrein werd hiervoor
opgehoogd. De afbakening en omvang van deze ophoging is nog niet exact gekend maar de strekt zich
naar vermoeden uit over het volledige plangebied (zie ook 1.3.1 Landschappelijk kader).

6
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1.1.5 Geplande werken en bodemingrepen
De opdrachtgever plant op het terrein een uitbreiding va een bestaande parkeergarage en de
heraanleg van het Koning Albert I-park (Figuur 5 en Bijlage 1). Hiervoor wordt het plangebied
onderverdeeld in twee zones: zone parking en zone park. Hierbij worden eventueel in het plangebied
aanwezige archeologische waarden onherroepelijk vernietigd. De aard en omvang van de ingrepen
worden hieronder beschreven. Een overzicht van de geplande verstoringen is te zien op Figuur 18. Het
deel van het park ten zuiden van de Unescorotonde werd in een eerdere vergunningsaanvraag
opgenomen. Hiervoor werd op een eerder moment een afzonderlijke archeologienota opgesteld6.

Figuur 5: Plangebied met aanduiding van de planningszones

De bestaande parkeergarage situeert zich ter hoogte van het plein ’t Zand, onder het concertgebouw,
en grenst aan het plangebied (Figuur 6, Figuur 7). Deze parking telt vijf ondergrondse bouwlagen en
heeft een capaciteit voor 1390 wagens. De geplande uitbreiding moet deze capaciteit verhogen met
ca. 634 parkeerplaatsen verdeeld over drie verdiepingen. De oppervlakte van de nieuwe parking zal
6.863 m² bedragen. De funderingen zullen reiken tot ca. - 8,50 tot - 10,50 m TAW (hoogte maaiveld
bedraagt gemiddeld 9,5 m + TAW) en de bovenzijde van de vloerplaat van het onderste parkeerniveau
zal zich op een hoogte van 4,28 m - TAW bevinden (zie bijgevoegde snedes Figuur 8 en Bijlage 2).
Gezien het hellend karakter van het terrein zal de uit te graven diepte verschillen tussen het noorden
en het zuiden van het plangebied. Gezien de diepte van meerdere ondergrondse bouwlagen kan
worden uitgegaan van een volledige verstoring van de bodem voor de zone van de parkeergarage.
Bovendien wordt in het kader van de bemalingen rond de nieuwe parking een grond- en waterkerende
6

https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/3157

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Uitbreiding parkeergarage

7

Verslag van Resultaten

Figuur 6: Plangebied met weergave van toekomstige inplanting van de ondergrondse parkeergarage7
op orthofoto8
7
8

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
AGIV 2018e.
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diepwand gezet. De grond- en waterkerende diepwand zal worden aangezet op een diepte tot -19,0
mTAW (namelijk in de minder watervoerende zandig/kleiige siltlagen van het Lid van Pittem (HCOV
0701)). Deze diepwand is permanent.

8

Figuur 7: Plan voor de parking. De uitbreiding sluit aan op de bestaande parking (in het paars), gelegen
onder het concertgebouw op ’t Zand. Het noorden is naar boven gericht.9

9

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Figuur 8: Langs- en dwarssnedes van de toekomstige inplanting ondergrondse parkeergarage (zie ook
Bijlage 2)10
10

Plan aangebracht door initiatiefnemer.
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Heraanleg park
De heraanleg van het Koning Albert I-park is het tweede element dat zal worden opgenomen in de
vergunningsaanvraag en zal ook de aanleg van een verlaagd terras aan de Kapucijnenrei, de renovatie
van een brug over deze rei en de aanleg van een nieuwe brug inhouden. Het nieuwe park zal
geïnspireerd zijn op een Engelse tuin en zal onderverdeeld zijn in drie zones (Figuur 9): het microreliëf,
de lens en de heuvels (van noord naar zuid).

Figuur 9: Overzicht heraanleg park
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Het microreliëf is een glooiend landschap waar het wandelpad kronkelt over toppen en dalen. De lens
is een centrale open vlakte met een lichte kromming van het oppervlak, met een verhoging aan de
randen. Door haar openheid is de lens geschikt voor massabijeenkomsten en grote evenementen. In
de heuvels wordt de historische ophoging van het landschap naar de Kapucijnenrei maximaal voelbaar.
Het wandelpad blijft laag en wordt, waar nodig, ingesneden in de topografie.
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Bij de heraanleg van het park wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het bestaande reliëf. De
reliëfwijzigingen zullen hoofdzakelijk gebeuren door ophoging van het terrein. Dit is weergegeven op
de bijgevoegde snedes (zie Figuur 10 en Bijlagen 3, 4 en 5). Voornamelijk voor de aanleg van het
fietspad, het wandelpad en het verlaagd terras zal een uitgraving gebeuren in het nieuw aangelegd
reliëf. Deze ingreep is weergegeven op snede 2, 3, 4, 5 en 8 en de diepte hiervan varieert tussen ca.
0,5 m en 1,80 m. Een voorbeeld hiervan is te zien op snede 4 (Figuur 10).

Figuur 10: Snede 4 van de heraanleg van het park

Figuur 11: Opbouw wandelpaden
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Het traject van de wandelpaden wordt zo weinig mogelijk gewijzigd ten opzichte van de huidige paden.
De opbouw van de paden is weergegeven op Figuur 11. De paden zullen bestaan uit een fundering in
schraal beton met een dikte van 20 cm, een legbed in zandcement van 6 cm dik, en granietbestrating
met een dikte van 10 cm. In totaal zullen de paden dus een dikte hebben van 36 cm. Aan weerszijden
van de paden zal een stut worden aangebracht uit schraal beton.
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De fietspaden zullen bestaan uit een fundering van schraal beton met een dikte van 20 cm en een
betonverharding van 12 cm (Figuur 12). De totale dikte bedraagt 32 cm. Ook bij de fietspaden bevindt
zich aan weerszijden een stut uit schraal beton.

Figuur 12: Opbouw fietspaden
Renovatie bestaande brug en aanleg nieuwe brug

In het zuidelijke deel van het park wordt ter hoogte van het Eiland een historische brugverbinding
opnieuw geopend (Figuur 14). Een nieuwe brug sluit er aan op het weefsel van de wijk en de
hoofdwandelroute in het Koning Albert I park. De twee landhoofden van deze brug worden op telkens
twee valse putten gefundeerd. Deze hebben een ringdiameter van ca. 1 m en worden gefundeerd op
de zandsteen op ca. 5 m diepte.

BAAC Vlaanderen Rapport 821

De heraanleg van het park laat toe de verbinding met het Onze-Lieve-Vrouwekwartier, ten oosten van
de Kapucijnenrei te versterken. Twee brugverbindingen over de Kapucijnenrei moeten deze relatie
versterken. De bestaande brug ter hoogte van Brasserie Gaulthierz wordt opgewaardeerd, door een
renovatie van de brug en een reeks ingrepen ter verhoging van de bereikbaarheid, zichtbaarheid en
veiligheid. De renovatie zal bestaan uit de plaatsing van nieuwe borstwering en van nieuwe beplanking
(Figuur 13).
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Figuur 14: Aanzicht nieuwe brug
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Figuur 13: Renovatie bestaande brug

14

Verslag van Resultaten

Verlaagd terras
Onmiddellijk ten noorden van deze brug zal een verlaagd terras worden aangelegd aan het water. Het
zal aansluiten bij één van de uitgangen van de parkeergarage. Voor de aanleg van het terras zal een
deel van het terrein afgegraven worden, met een maximale verdieping van 2,86 m. Dit is weergegeven
op snede 8 (zie bijlage 3) waarvan een detail te zien is op Figuur 15.

Figuur 16: Doorsnede van de bestaande toestand ter hoogte van het geplande terras

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Figuur 15: Snede 8 ter hoogte van het verlaagd terras, detail
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Figuur 18: Synthese gekende en geplande verstoringen. Gekende verstoring: volledige verstoring;
Volledige verstoring parking; Beperkte verstoring park: ophoging en plaatselijke beperkte uitgraving in
het opgehoogd volume voor wandel- en fietspaden; Verlaagd terras: plaatselijke verdieping tussen 0
en 2,86 m; Nieuwe brug: 2x2 cilindrische funderingen.11
11

AGIV 2018d
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Figuur 17: Doorsnede geplande toestand ter hoogte van het verlaagde terras
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1.1.6 Randvoorwaarden

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Niet van toepassing.
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1.2 Werkwijze en strategie
Een bureauonderzoek kadert binnen een archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem.
Het archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem bereikt het doel van archeologisch
vooronderzoek zonder de mogelijk aanwezige archeologische resten wezenlijk aan te tasten. Het
bureauonderzoek bereikt het doel van archeologisch vooronderzoek zonder ingreep in de bodem door
de studie van gekende of ontsloten informatiebronnen.

1.2.1 Onderzoeksvragen
Volgende onderzoeksvragen zullen in dit bureauonderzoek behandeld worden:
-

Wat zijn de gekende archeologische en historische gegevens en welke aanwijzingen bevatten
de bestaande bronnen over het archeologische potentieel van het terrein?

-

Wat is de impact van de geplande werken?

-

Is er via archeologisch onderzoek of waarnemingen op aanpalende of nabijgelegen percelen
reeds info beschikbaar over de dikte en de opbouw van het aanwezige bodemarchief?

-

Zijn er archeologische waarden aanwezig binnen het onderzoeksterrein?

Indien er archeologische waarden aanwezig zijn binnen het onderzoeksterrein:
-

Wat is de aard van deze waarden?

-

Wat is de bewaringstoestand van deze waarden?

-

Betreft het behoudenswaardige archeologische waarden?

-

Wat is de relatie tussen deze waarden en het landschap?

-

Wat is de impact van de geplande bodemingrepen op deze waarden?

1.2.2 Heuristiek
Het doel van het bureauonderzoek is de formulering van een archeologische verwachting van de
onderzoekslocatie. Deze verwachting wordt opgesteld op basis van gekende landschappelijke,
geologische, archeologische, historische en geografische bronnen.
Een eerste stap bij het formuleren van een archeologische verwachting voor de onderzoekslocatie is
deze te situeren binnen een breder landschappelijk kader. Hierbij wordt beroep gedaan op de gekende
geografische en geologische bronnen en kaarten.

-

GRB/kadasterkaart

-

Topografische kaart

-

Orthofoto

-

Tertiairgeologische kaart

-

Quartairgeologische kaart
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-

Bodemkaart

De basis van de desktopstudie bestaat verder uit een historische studie van de onderzoekslocatie en
zijn directe omgeving. Hierbij wordt de gekende archeologische en historische vakliteratuur over de
onmiddellijke omgeving van het plangebied geconsulteerd.
Een bijkomende belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Op basis van deze
oude kaarten kan een beeld worden gegeven van de evolutie van de bebouwing in het plangebied door
de eeuwen heen, maar met dien verstande dat de draad slechts kan opgepikt worden vanaf het
moment dat de eerste kaarten voor het gebied verschenen. Bovendien is de afwezigheid van
bebouwing op deze kaarten geen garantie dat er niets geweest is. In de beginperiode van de
cartografie werden voornamelijk grotere nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals
stadsomwallingen, kerken, kloosters en kastelen weergegeven en was er geen of weinig aandacht voor
de burgerlijke architectuur. Het was vaak niet de bedoeling om de huizen in detail of juist weer te
geven. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste gedetailleerde kadasterkaarten. Naast de
gangbare historische kaarten is ook Cartesius geraadpleegd.12

-

CAI-kaart

-

Geschilderd plan van Brugge (eind 15e eeuw)

-

Kaart van Jacob van Deventer 1558)

-

Kaart van Marcus Gerardus (1562)

-

Kaart van Hogenberg en Braun (1572)

-

Kaart van Lodovico Guicciardini (1582-1612)

-

Kaart van Antonius Sanderus (1649)

-

Kaart van Frederik de Wit (1711)

-

Kaart van Isaac Basire (1742-1744)

-

Kaart van Joannes Lobberecht (18e eeuw)

-

Ferrariskaart (1771-1778)

-

Poppkaart (1842-1879)

-

Vandermaelenkaart (1846-1854)

-

Kaart van Wagner en Debes (1904-1907)

De CAI-kaart wordt weergegeven met het grootschalig referentiebestand als onderkaart. De
onmiddellijke omgeving rondom wordt op de Ferraris-, Atlas der Buurtwegen, Popp- en
Vandermaelenkaart besproken. De beschrijving gebeurde onder meer op basis van de legende uit
België in kaart.13 Indien er een bijzondere locatie op te merken is, wordt deze, indien mogelijk,
12
13

CARTESIUS 2018
BEYAERT et al. 2006
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Volgende historische kaarten werden opgezocht en geanalyseerd:
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vernoemd bij naam en uitgebreider beschreven. De historische en archeologische kaarten worden
gebruikt om een historisch-archeologische interpretatie van de locatie te bekomen.
Er werden bij dit onderzoek advies ingewonnen bij Raakvlak, de Intergemeentelijke Onroerend
Erfgoeddienst van de regio Brugge.

1.3 Assessmentrapport
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde,
geomorfologie, historie, cartografie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving.
Deze informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied.

1.3.1 Landschappelijk kader
Hieronder volgt een overzicht van het grondgebruik en de aardkundige, hydrografische en fysischgeografische gegevens van het plangebied.
Topografische situering
De exacte locatie van het plangebied is weergegeven op Figuur 2. Het plangebied Brugge Parking ‘t
Zand is gelegen in het westen van de historische stad Brugge. Het situeert zich net ten zuiden van ’t
Zand en ter hoogte van het Koning Albert I-park. ’t Zand en het Koning Albert I-park met het
plangebied, bevinden zich tussen de twee historische stadsomwallingen. De eerste en tevens oudste
omwalling, gelegen ten oosten van het plangebied, situeert zich ter hoogte van ’t Zand in de vorm van
de overwelfde Smedenrei en ter hoogte van het plangebied in de vorm van de Kapucijnenrei. De
tweede omwalling situeert zich in het westen in de vorm van de Smedenvest met in het verlengde de
Boeverievest. Beide vesten bleven tot op vandaag bewaard als waterlopen.
Tussen ’t Zand en het Koning Albert I-park werd in 2002 een imposant concertgebouw opgetrokken.
Dit concertgebouw vormt de scheiding tussen ’t Zand en het plangebied. Sinds enige tijd is ’t Zand
voorzien van een van noord naar zuid lopende ondergrondse tunnel, zodat de brede Hoefijzerlaan
(R30) kan overvloeien in de Koning Albert I-laan zonder het historische stadsplein te verstoren. De
Koning Albert I-laan vormt één van de voornaamste toegangswegen tot de stad Brugge aangezien deze
in verbinding staat met de E40/A10.

Kenmerkend voor het reliëf van de Brugse binnenstad is dat de niveauverschillen gering zijn: het
verschil tussen de hoogste en de laagste delen van het terrein bedraagt niet meer dan vijf meter. Uit
bodemonderzoek is gebleken dat die verschillen oorspronkelijk iets groter moeten geweest zijn en dat
het reliëf op sommige plaatsen vrij onregelmatig was. Bepalend voor het reliëf en de oorspronkelijke
hydrografie is de aanwezigheid van drie oost-west lopende zandruggen. Op de belangrijkste hiervan,
tussen de Smedenpoort en de Burg, moet vrijwel zeker de oudste middeleeuwse woonkern van Brugge
gesitueerd worden.14 Het is ook op deze zandrug dat ’t Zand gelegen is (Figuur 19). Ook het plangebied
ligt grotendeels op een verhoogd niveau ten opzichte van de directe omgeving. Het maaiveld bevindt
zich grotendeels op 9,5 m + TAW en helt in zuidelijke richting af tot 6,5 m + TAW. Dit is ook duidelijk
zichtbaar op foto’s van het plangebied (Figuur 22). Uit het hoogteprofiel West-Oost kan eveneens dit
hoogteverschil tussen het westen van het plangebied op 7,6 m + TAW en het oosten op 10,7 m + TAW
14

VERMEERSCH 2002, p. 168
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Het Koning Albert I-park ligt, als een langgerekte ruimte, opgesloten tussen de ringweg R30 in het
westen en de Kapucijnenrei in het oosten. Het park is toegankelijk via haar twee uiteinden: in het
noorden ter hoogte van ’t Zand, en in het zuiden ter hoogte van de Vesten. Daar opent het park zich
voor bezoekers vanuit het station, het Minnewaterpark en de Oostmeers enerzijds, en ’t Zand,
Westmeers, Zuid- en Noordzandstraat anderzijds.
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worden afgelezen. Dit hoogteverschil is grotendeels te wijten aan een gedeeltelijke ophoging van het
terrein in het midden van de 20e eeuw bij de aanleg van het Koning Albert I-park (zie 1.3.2.9 en 1.3.2.10
’t Zand en het plangebied in de 20e eeuw). Het stedelijk weefsel buiten het park bevindt zich rond de
4,5 m + TAW. Het Digitale hoogtemodel (Figuur 19) licht enkele opvallende elementen uit in het Brugse
stedelijke landschap gelegen rond het plangebied. De waterlopen aan weerszijden van het plangebied
zijn duidelijk lager gelegen elementen. Zowel de Kapucienenrei als de Boeverievest met zijn
omringende groene rand liggen op 5 m + TAW en aan de binnenzijde van deze vesten is een stevige
verhoging van 9 m + TAW.

21

Figuur 19: Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van Vlaanderen (DHM)15

15

AGIV 2018b.
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Figuur 20: Plangebied en hoogteprofielen op het DHM16
16 AGIV

2018b.
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Figuur 22: Hoogteverschil binnen het plangebied (2017). Foto is gericht naar het noorden.18

17
18

AGIV 2018b.
Fotomateriaal door BAAC Vlaanderen bvba, toestand van 21/06/2017
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Figuur 21: Hoogteverloop terrein17
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Landschappelijke en hydrografische situering
In geomorfologisch opzicht bevindt het plangebied zich in de westelijke Zandstreek.19 Hierbinnen, en
dan met name het gedeelte ervan dat buiten de Vlaamse Vallei is gelegen, worden verschillende
sublandschappen onderscheiden, zoals het Houtland, de oude veldgebieden van Torhout, het Land van
Gistel en het Bosgebied van Sint-Andries-Jabbeke. 20
Hydrografisch behoort Brugge tot het Bekken van de Brugse Polders. Volgende waterlopen stromen
langs en doorheen de binnenstad: de Vestinggracht, het Kanaal van Gent naar Oostende en de
Boterbeek.
Paleogeen en Neogeen (Tertiair)
Op basis van de Databank Ondergrond Vlaanderen21 wordt binnen het plangebied het tertiair substraat
gevormd door het Lid Van Vlierzele (GeVl, Figuur 23). Het Lid van Vlierzele maakt onderdeel uit van de
Formatie van Gent. Het gaat hierbij om een in hoofdzaak mariene formatie uit het Onder-Eoceen. Deze
bestaat uit zandige en kleiige sedimenten, die in het noorden van het land rusten op siltige kleien en
naar onder toe overgaan in fijne zanden. De formatie dagzoomt in het centrum van de provincies Oosten West-Vlaanderen, alsook in West-Brabant en de provincie Antwerpen.
Het Lid Van Vlierzele bestaat over het algemeen uit groen tot grijsgroen fijn zand dat soms kleihoudend
is, plaatselijk dunne zandsteenbankjes bevat en tevens glauconiet- en glimmerhoudend is.22 Doordat
zand het hoofdelement vormt, is het substraat in hydrogeologisch opzicht relatief goed doorlatend.
De afzetting bevat over het algemeen weinig macrofossielen. Wel zijn regelmatig dunne zandbanken
aanwezig die uiteenvallen in dikke pakketten. De dikte van het pakket bedraagt ter hoogte van Gent
zo’n 15 à 20 m. Over het algemeen kunnen de afzettingen worden onderverdeeld in een sedimentaire
groep met een meer zandig karakter (westelijke helft van het verspreidingsgebied) en een groep met
een meer kleiig karakter (oostelijke helft van het verspreidingsgebied). Deze grens valt in belangrijke
mate samen met het uitwiggen van (of eventueel zelfs versmelten met) het onderliggende Lid van
Pittem. De kleihoudende afzettingen van het Lid van Vlierzele, die bestaan uit kleihoudend zand, vallen
op hun beurt uiteen in drie pakketten. Het bovenste pakket is homogeen zandig, het centrale
kleihoudend en het onderste heterogeen zandig.23

19

DE MOOR & MOSTAERT 1993.
DE MOOR & MOSTAERT 1993.
21
DOV VLAANDEREN, 2016a.
22 DOV VLAANDEREN, 2014b.
23
JACOBS, DE CEUCKELAIRE et al. 1996.
24 DOV VLAANDEREN 2017b.
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Verder is het plangebied gelegen in de nabijheid van de formatie van Aalter en het lid van Beernem
(AaBe). Het gaat hierbij om een kleihoudend, grijsgroen zand waarin kleilaagjes zichtbaar zijn. Ook kan
er zandsteen (veldsteen) in aanwezig zijn en is de grond weinig kalk-, glauconiet-, en glimmerhoudend.24

25

Figuur 23: Plangebied op de Tertiairgeologische kaart25

25 DOV

VLAANDEREN 2017b.
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Quartair
De quartaire ondergrond wordt in de Vlaamse Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei gevormd door een
fluviatiel patroon dat zich vanaf het eind van het Eemiaan en het begin van het Vroeg-Weichseliaan
heeft gevormd. Hierin worden vijf opeenvolgende fasen onderscheiden. In het Vroeg-Weichseliaan
(111.000-73.000 jaar BP) trok de zee zich terug. De afzettingen uit deze periode, bestaande uit kleiige
silt tot sterk siltueuze (soms sterk humeuze en venige) klei afgezet in de achterblijvende plassen,
werden grotendeels geërodeerd in het Vroeg-Pleniglaciaal (73.000-59.000 jaar BP), gekenmerkt door
een insnijdingsfase waarbij matig tot zeer grof zand met kleibrokken en schelpgruis (samen met
herwerkt tertiair materiaal) werd afgezet. De overgang naar het Midden-Pleniglaciaal (59.000-28.000
jaar BP) gaat dan weer gepaard met een zwakke insnijdingsfase. Stroomopwaarts worden de
afzettingen uit het Vroeg-Pleniglaciaal hierbij geërodeerd, waarbij een grindhoudende restfractie
achterbleef met een dikte doorgaans die minder dan een halve meter bedraagt. In de plaats hiervan
werden zandige geulafzettingen en overstromingssedimenten (een afwisseling van zand, silt, veen en
gyttja) afgezet. In het begin van het Laat-Pleniglaciaal (28.000-13.000 jaar BP) vond er een toename
plaats van de laterale mobiliteit van de riviergeulen, hetgeen een ondiepe erosie veroorzaakte. Tevens
vond in deze periode een fluvio-eolische sedimentatie plaats, met afzettingen afkomstig van een
verwilderd rivierenpatroon waarin een sterke eolische component aanwezig is. De eolische
component overheerst in de top van de afzettingen (dekzanden bestaande uit fijn zand), terwijl aan
de basis de fluvio-eolische sedimentatie (lemig zand) de overheersende factor vormt. Beide lagen
worden vaak van elkaar gescheiden door een grindvloertje. De eolische afzettingen bevinden zich in
de Vlaamse Zandstreek doorgaans rechtstreeks aan het oppervlak en vormen er een pakket dat enkele
meter dik is. Onder het quartair dek bevinden zich ter hoogte van het plangebied tertiaire afzettingen,
die zijn afgezet in Vroeg-Eoceen. In deze periode heerste er een uiterst warm klimaat en was de
Vlaamse Zandstreek geheel overspoeld door de zee. Op de zeebodem werden dikke kleipakketten
afgezet, met aan de basis vulkanische assen die afkomstig zijn van de vulkanen die in het begin van het
Eoceen actief waren in het Deense kustgebied.26

Volgens de quartairgeologische kaart (1/50.000) (Figuur 25) is het quartaire dek ter hoogte van het
plangebied minder dan 1,25 m dik. Het tertiair substraat komt hier met andere woorden ondiep voor.
Dit komt door de relatief hoge ligging van het plangebied op een tertiaire opduiking. Buiten de Vlaamse
Vallei worden deze opduikingen gekenmerkt door een dunne eolische zandbedekking of zelfs de
volledige afwezigheid ervan. Plaatselijk kan het tertiair dus dagzomen of bestaat het uit een sterk
grinthoudende restafzetting die kan gecorreleerd worden met oude terrasniveaus.27 Rondom deze
tertiaire opduiking is het eolische pakket dikker. Het dateert uit het Laat-Pleniglaciaal (MiddenWeichseliaan) tot het Vroeg-Holoceen.
Ter hoogte van het plangebied domineert een continentaal Holoceen veenpakket boven
fluvioperiglaciale faciës (Weichseliaan)(‘vF). Ook het profiel dat in het westelijke deel van het
plangebied dagzoomt bevat een venig pakket uit het Holoceen. Dit pakket bevindt zich op een eolisch
26
27

JACOBS et al. 2004: 13.
JACOBS & VAN BEIRENDONCK 2004.
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Volgens de quartiargeologische kaart (1/200.000) (Figuur 24) komen in het plangebied fluviatiele
afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) voor. Hierboven werden eolische afzettingen
(zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen afgezet. Hierbij
kunnen ook hellingsafzettingen van het Quartair voorkomen. Hierboven ten slotte bevinden zich
fluviatiele afzettingen (waaronder organo-chemische en perimariene) van het Holoceen en mogelijk
Tardiglaciaal (Laat-Weichseliaan)(eenheid 3a). Onmiddellijk ten westen van het plangebied komen dan
weer fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) voor, met erboven eolische
afzettingen (zand tot silt) van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen afgezet.
Hierbij kunnen ook hellingsafzettingen van het Quartair voorkomen (eenheid 3)(Figuur 26).
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pakket van dekzand op een fluvioperiglaciaal faciës (vDF). Ook elders in de nabije omgeving komen
Holocene veenpakketten voor in de Quartaire ondergrond.

28

Figuur 24: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:200.00028
28
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Figuur 25: Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.00029
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Figuur 26: Kenmerken van de Quartairgeologische kaart betreffende het plangebied30

Geologische boringen (Databank Ondergrond Vlaanderen)

30 DOV
31

VLAANDEREN 2017c.
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In de directe omgeving van het plangebied zijn in het verleden geologische grondboringen uitgevoerd
door verschillende instanties op uiteenlopende tijdstippen. Een gedetailleerd beschreven boring werd
net ten noordwesten van het plangebied gezet door het Geologisch Instituut van de Universiteit Gent
in 1985 (proefnummer kb13d23w-B757) (Figuur 28).31 Uit deze boring bleek dat er een zandig facies
aanwezig was tot op een diepte van 360 cm beneden maaiveld, bestaande uit middelmatig fijn tot fijn,
goed gesorteerd zand. Van 360 tot 420 cm beneden maaiveld was een veenlaag aanwezig, in feite een
afwisseling van zandige en venige laagjes met grindfragmenten. Tussen 420 en 500 cm beneden
maaiveld was een periglaciaal/fluviatiel facies (eerst zand, dan klei) aanwezig dat rijk was aan grove
fractie (zandsteenfragmenten, silex). Het Paleogeen substraat, bestaande uit middelmatig fijn tot fijn
glauconiethoudend zand, begon op 500 cm beneden maaiveld. Volgens de Quartaire stratigrafie die in
1994 door D. Van De Velde werd beschreven, bestond de bovenste 360 cm van het profiel uit eolisch
zand uit het Weichseliaan.

31

Figuur 27: Geologische boringen in de omgeving van het plangebied. De boringen die in de onmiddelijke
omgeving van het plangebied liggen worden in deze paragraaf nader besproken.
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Daarnaast komen ook nog enkele boringen voor in de onmiddellijke omgeving van het plangebied die
gezet zijn voor uiteenlopende doeleinden en minder gedetailleerd zijn beschreven. Proefnummer
1424-B201612O12, net ten noordoosten van het plangebied, betreft een boring die is gezet ten
behoeve van het plaatsen van een bemalingsinstallatie in januari 2017. In de rudimentaire beschrijving
wordt melding gemaakt van opgebracht sediment tot 250 cm beneden maaiveld en de aanwezigheid
van zandsteen vanaf 500 cm beneden maaiveld. Proefnummer kb13d23w-B385 is een boring uit 1908
die gezet werd door Frans Halet van de Belgische Geologische Dienst. In deze boring wordt de bovenste
40 m van het profiel omschreven als het Lid van Vlierzele. Daaronder komt het Lid van Merelbeke voor
tot 46 m beneden maaiveld en vervolgens het Lid van Egem. In proefnummer kb13d23w-B194, gezet
door de Belgische Geologische Dienst in 1951, behoort de bovenste 34 m van het profiel tot het Lid
van Vlierzele. Proefnummer kb13d23w-B225 betreft een boring van de Belgische Geologische Dienst
uit 1967. Deze boring ligt net binnen de grenzen van het plangebied. De bovenste 3 m van het profiel
wordt hierin beschreven als een Quartaire afzetting, bestaande uit humeus zand. Daaronder komt
opnieuw het Lid van Vlierzele voor tot 25 m beneden maaiveld. Er kan worden vanuit gegaan dat de
bovenste 3 m van het profiel in belangrijke mate antropogeen is opgebracht.
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Figuur 28: Boring 757 door het Geologisch Instituut van de Universiteit Gent (1985)
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Figuur 29: Proefnummer 1424-B201612OI2
Proefnummer 1424-B201801O022 werd gezet in maart 2018 net ten zuidoosten van het plangebied
voor bemalingsdoeleinden. Ook hier is sprake van 250 cm opgevoerde grond, maar ook van twee
veenniveaus, respectievelijk tussen 350 en 380 cm beneden maaiveld en tussen 500 en 530 cm
beneden maaiveld. Deze veenniveaus werden van elkaar gescheiden door grijs fijn zand. Het beeld is
nagenoeg identiek in de nabijgelegen boring met proefnummer 1424-B201801O02. In beide boringen
komt veldsteen voor vanaf 600 cm beneden maaiveld, en daaronder opnieuw grijs fijn zand.

Daarnaast geven drie boringen melding van veen tussen 3 en 5,5 m beneden maaiveld, al dan niet
afgewisseld met zand. Opvallend is het pakket eolisch zand (Weichseliaan dekzand?) dat wordt
beschreven in de boring van het Geologisch Instituut uit 1985. Dit facies is 360 cm dik, maar wordt in
geen enkele andere boring beschreven. Zoals gezegd bestaan de bovenste meters van het profiel in de
meeste boringen eerder uit antropogeen opgebracht materiaal. Eveneens in deze boring wordt onder
het veen grof materiaal geregistreerd (zand en klei met een sterke bijmenging van grind), dat
geïnterpreteerd wordt als fluviatiele of fluvioperiglaciale afzettingen uit het Weichseliaan. Niveaus met
veldsteen worden verschillende malen gemeld op grotere diepte (6 m beneden maaiveld). Deze
behoren echter mogelijk tot het Paleogeen, waarin zandsteenbanken kunnen voorkomen. De
Paleogene ondergrond bestaat uit het Lid van Vlierzele tot op zeer grote diepte (tientallen meter).
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Samenvattend kan gesteld worden dat het beeld op de boringen die ingevoerd zijn in de Databank
Ondergrond Vlaanderen uiteenlopend is. Dit is deels gerelateerd aan de kwaliteit van de beschrijvingen
en de doelstellingen van de boringen. In sommige boringen waren er enkel op gericht om het
Paleogeen te karteren. Het Quartair werd hierbij niet, of zeer globaal, gekarteerd. Andere boringen
waren gericht op het inrichten van grondbemaling, maar geven toch een zeker beeld van de aanwezige
sedimenten in de ondergrond. Een constante in verschillende boringen is het feit dat er melding wordt
gemaakt van een ophoogpakket van 250-300 cm, ook binnen de grenzen van het plangebied.
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Figuur 30: Proefnummer kb13d23w-B385
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Figuur 31: Proefnummer kb13d23w-B194
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Figuur 32: Proefnummer kb13d23w-B225
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Figuur 34: Proefnummer 1424-B201801O02
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Figuur 33: Proefnummer 1424-B201801O022
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Bodem
Op de bodemkaart van Vlaanderen32 staat de bodem voor het onderzoeksgebied voornamelijk
ingetekend als zijnde OB, bebouwde zone (Figuur 35). In de ruimere omgeving van het
onderzoeksgebied komen een aantal andere types bodems voor: ZbG, ZcG, SdG, ZdG, Sep en EFp. Dit
zijn voornamelijk droge en matig droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont.
ZbG-bodems zijn droge zandgronden met overwegend verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont. Het
zijn bodems met een verbrokkelde textuur B-horizont en bodems met een zwak ontwikkelde Bhorizont. De bodems hebben een ongunstige waterhuishouding.
ZcG-bodems zijn matig droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont.
ZdG-bodems zijn matig natte zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B-horizont.33
SdG-bodems zijn matig natte lemige zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer Bhorizont. De
Ap van deze gronde is goed humeus en 40-50 cm dik. De podzol B is gedeeltelijk of volledig vermengd
met de bouwvoor. Van de podzol B blijft weinig over. De hoogste grondwaterstand reikt tot in het
onderste gedeelte van de verbrokkelde podzol B, zodat de roestverschijnselen moeilijk of niet
waarneembaar zijn. Ze beginnen normaal tussen 40 en 60 cm.
Sep-bodems zijn natte gronden op lemig zand zonder profielontwikkeling. Sep is een veelvoorkomende
serie met talrijke variaties in substraat, moedermateriaalvarianten en profielontwikkelingsvarianten.
Het vertegenwoordigt een natte Regosol met algemeen een dikke humeuze laag, soms verveend,
waarin de roestverschijnselen beginnen tussen 20 en 40 cm. De reductiehorizont begint rond 1 m . De
overgang van de Ap naar de Cg komt dikwijls overeen met een textuurvariatie of het voorkomen van
het substraat.34
EFp-bodemprofielen, ten slotte, verwijzen naar sterk gleyige gronden met reductiehorizont op leem
zonder profielontwikkeling.35

32

DOV VLAANDEREN 2017a.
VAN RANST & SYS 2000: 130-135.
34 VAN RANST & SYS 2000: 146-148.
35
VAN RANST & SYS 2000: 171.
36 BRUGGE 1979: 53.
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In maart 1978 werd grondonderzoek verricht ter hoogte van ’t Zand, gelegen naast het plangebied,
naar aanleiding van de heraanleg van het plein en zijn omgeving. Hieruit bleek dat de bovenste lagen
onder ’t Zand geen zand bevatten maar wel eerder aanvullingsgrond, kleihoudend of leemhoudend
zand en zelfs veenlenzen. De eerste dichtgepakte zandlagen treft men aan op een diepte van ca. 5 m.
In verband met deze zandlaag dient opgemerkt dat op ’t Zand te Brugge het bestaan gekend is van een
Quartaire zandduin. De zeer dichtgepakte zandlaag wordt pas aangetroffen op een diepte van ca. 5 m
met aanwezigheid van zeer harde zandstenen en zandsteenbanken. Het grondwaterpeil bevindt zich
op een diepte van ongeveer 5 m.36

39

Figuur 35: Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen37

37 DOV

VLAANDEREN 2017a.
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Resultaten booronderzoek 2016
In mei 2016 werd door de opdrachtgever ter hoogte van het plangebied een bodemonderzoek
uitgevoerd. Hierbij werden 15 diepsonderingen en twee sonderingen met peilbuizen uitgevoerd. Het
doel van deze sonderingen was aanbevelingen te kunnen vormen of een advies op te stellen met
betrekking tot de mogelijke funderingswijzen. Er werd daarbij geen onderzoek uitgevoerd naar
eventuele verstoringen van de bodem of de aanwezigheid van archeologie ter hoogte van het
plangebied.

-

Onder de oppervlaktelagen wordt voornamelijk leem aangetroffen.

-

Daaronder licht of middelmatig gepakte zandlagen.

-

Daaronder een dunne leemlaag.

-

Daaronder middelmatig tot zeer dicht gepakte zandlagen met mogelijke zandsteenlagen.

-

Het grondwater bevindt zich vermoedelijk rond het peil -4,20 à -4,80 m.

-

De onderkende grondlagen zijn samengesteld uit:
o

een Quartaire afzetting: zand/leem/klei

o

Formatie van Gent: Lid van Vlierzele: zand/zandsteen.38

Figuur 36: Aanduiding van de verschillende sonderingen ter hoogte van de geplande parkeergarage
(mei 2016).39
38
39

Beproevingsverslag grondonderzoek, 31 mei 2016. Informatie aangeleverd door de initiatiefnemer.
Beproevingsverslag grondonderzoek, 31 mei 2016. Informatie aangeleverd door de initiatiefnemer.
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De getrokken conclusie van de dieptesonderingen zijn de volgende:
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1.3.2 Historisch kader
1.3.2.1

Het grondgebied van Brugge in de steen- en metaaltijden

De oudste sporen op het grondgebied van Brugge dateren uit het einde van het paleolithicum. Het
gaat om sporen die werden aangetroffen in Steenbrugge en Rijckevelde en die afkomstig zijn van kleine
groepen jagers-verzamelaars. Tijdens het mesolithicum vestigden jagers-verzamelaars zich op hogere
zandruggen, zoals op de helling van de dekzandrug ten noorden van de Assebroekse Meersen, op korte
afstand van de huidige binnenstad. Sporen uit het neolithicum ontbreken vooralsnog. Er werd wel
materiaal aangetroffen, maar steeds als oudere vondsten in jongere contexten. De verschillende
gepolijste bijlen die in Brugge werden aangetroffen zijn te situeren in het midden of late neolithicum
en het begin van de vroege bronstijd. Enkele vondsten uit de binnenstad dateren uit het einde van het
neolithicum. Een klokbeker en een vuursteenafslag werden aangetroffen op de rand van een
natuurlijke depressie die was opgevuld met veen, ter hoogte van de Willemstraat. Fragmenten van
een tweede klokbeker werden aangetroffen ter hoogte van de Boeveriepoort. Vermoedelijk leefde de
klokbekercultuur in deze regio door tot ca. 1800 v.Chr.
Op het grondgebied van Brugge zijn diverse voorbeelden van circulaire grafheuvels gekend, daterend
uit de bronstijd. Nederzettingssporen uit deze periode komen slechts erg beperkt voor, onder andere
in Sint Andries.
Tijdens de ijzerijd wordt de kustvlakte gekenmerkt door erosie en een sterke uitbreiding van de
getijdengeulen. Op verschillende locaties in Brugge werd La Tène-aardewerk aangetroffen, onder
andere in de omgeving van het Biskajerplein en op de site Refuge.40
Brugge in de Romeinse periode

In de Romeinse periode was er heel wat activiteit in wat nu de Brugse binnenstad is. De Steenstraat,
die uitloopt op ’t Zand, was een aftakking van de baan Cassel-Doornik. Deze weg vertrekt vanuit
Steenvoorde en loopt over Poperinge tot Brugge. Hier sluit de weg ten westen van de Smedenpoort
aan op de Zandstraat. In 1899 werd nabij de Dampoort, ten noorden van de huidige binnenstad
keramiek, resten van bouwmaterialen en een scheepswrak van Romeinse origine teruggevonden. Deze
vondsten wijzen op een bescheiden Gallo-Romeinse nederzetting uit de 3e eeuw, het "Fort Lapin".
Deze locatie houdt verband met de Duinkerke-I-transgressie die een geul vormt waardoor het
zeewater stuwt tot in de buurt van het huidige Brugge. Hierdoor wordt het mogelijk om handel te
drijven met Engeland en verschillende plaatsen in Gallië. Andere Gallo-Romeinse overblijfselen zijn
aangetroffen in de omgeving van de Burg (1965) en aan de Zilver- en Wulpenstraat respectievelijk in
1982 en 1987. Het gaat om aardewerk, enkele fragmenten van bouwmaterialen, waaronder delen van
dakpannen en een stuk van een verwarmingsbuis. De site aan de Wulpenstraat staat vermoedelijk in
verbinding met het geulensysteem in de kustvlakte. De vondsten zijn echter te fragmentarisch om er
conclusies uit te trekken. Aan de Zilverstraat werden verschillende sporen in situ aangetroffen,
ingegraven in het dekzand. Deze vondsten dateren uit de 2e en 3e eeuw n. Chr. Het bestaan van
verschillende gelijktijdige of opeenvolgende bewoningskernen in de loop van de 1e, de 2e en de 3e
eeuw zou mogelijk zijn. Naarmate de getijdengeul verzandt, verschuiven deze bewoningskernen naar
het noorden ter hoogte van het "Fort Lapin". De as Zandstraat (Sint-Andries) - Zuidzandstraat Steenstraat - Markt - Burg - Hoogstraat - Langestraat - Aardenburgseweg (Sint-Kruis) maakt
vermoedelijk deel uit van de Romeinse verdedigingslinie Oudenburg-Aardenburg. 41
Omstreeks 270 dringen de Germanen van over zee het kustgebied binnen. Dit en het opnieuw
overspoelen van de kustvlakte leidt vermoedelijk tot het verdwijnen van het "Fort Lapin".

40
41

HILLEWAERT 2003; HILLEWAERT et al. 2011.
IOE 2017, ID: 121224
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1.3.2.2

42

Verslag van Resultaten

1.3.2.3

De historische stad Brugge als context van de site ’t Zand en het plangebied

Onder de Franken behoorde het latere Brugge tot minstens twee verschillende pagi. Deze
tweeledigheid blijkt ook uit de ontstaansgeschiedenis van de oudste stadskerken Sint-Salvator en
Onze-Lieve-Vrouw, respectievelijk gesticht circa 850 en 875. Op dat moment stond Brugge
rechtstreeks in verbinding met de open zee, waardoor een handelsnederzetting ontstond. De naam
van de stad is etymologisch verwant met het Scandinavische woord ”bryggja” verwijzend naar een
aanlegplaats of -steiger.42
Omwille van de strategische ligging en zijn functie als gouwhoofdplaats vormde Brugge een uitgelezen
doelwit voor de Noormannen. Daarom werd in de loop van de eerste helft van de 9 e eeuw ter hoogte
van het huidige Burgplein een versterkte burcht met aarden wallen en paalwerk gebouwd. Ten
noorden van deze burcht ontwikkelde zich een stadsdeel met omvangrijke huizen van
kapitaalkrachtige ambtenaren. Het eigenlijke zwaartepunt van de bewoning en de locatie van
handelaars situeerde zich ten westen van de Burg, tussen de Dijver en de Steenstraat, gelegen op de
belangrijkste zandrug en niet ver van het plangebied. De verdere ontwikkeling van de stad gebeurde
in functie van de landhandel en verliep zo langs de as Steenstraat-Zuidzandstraat.43
Dankzij zijn politieke emancipatie evolueerde Brugge bij het begin van de 12e eeuw van deze prestedelijke kern tot een Europese handelsmetropool met een eigen stadskeure en een college van
schepenen. Door de bouw van de eerste omwalling (1127-1128) onderscheidde de stad zich als een
administratief, religieus en commercieel centrum van haar directe en ruimere omgeving. Deze
omwalling volgde grotendeels het tracé van de huidige binnenreien. Het Brugse schependom, een
aanzienlijk groot gebied voor een vroeg-12e-eeuwse stad, was toegankelijk via zes stadspoorten. De
poortstraten vormden belangrijke in- en uitvalswegen en groeiden later uit tot belangrijke
commerciële assen.44 Deze duidelijke, eivormige afbakening, met de markt als middelpunt, gevormd
door al dan niet natuurlijke waterlopen - de binnenreien -, is nog steeds afleesbaar in het stadsbeeld
en is zelfs volledig behouden aan de noordzijde.

Brugge kende als handelscentrum haar grootste bloei tussen 1280 en 1480. Niettegenstaande de bloei
als Europees handelscentrum werd de 14e eeuw gekenmerkt door sociale en politieke onrusten, mede
vanwege de grote heersende armoede. Na de regeerperiode van Lodewijk van Male (1346-1384) trad
onder Filips de Stoute (1384-1404) een periode van stabiliteit in. Vanaf 1480 kondigde zich een
crisissituatie aan. Aan de basis lagen de achteruitgang van de lakenindustrie, de strenge
handelsreglementering, de concurrentie van de snelgroeiende handelsmetropool Antwerpen en de
politieke omstandigheden.46 Van een bloeiende handelsstad was in de 16e eeuw geen sprake meer.
42

IOE 2018, ID: 121224.
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44 IOE 2018, ID: 121224.
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De tweede helft van de 12e en de 13e eeuw werd gekenmerkt door een economische welvaart. De
vorming van het Zwin zorgde voor een betere toegankelijkheid via de zee. Brugge groeide hierdoor uit
tot een belangrijke West-Europese handelsmetropool en oefende een grote aantrekkingskracht uit
dankzij haar gevestigde faam als exportcentrum van het Vlaamse laken. Dit leidde tot een
bevolkingstoename binnen de eerste kern alsook erbuiten. De noordoostelijke stadsuitbreiding is
hiervan het gevolg. Buiten de eerste omwalling ontstonden nieuwe wijken. Hier vestigden zich enkele
bedelorden. Door de lage grondprijzen en de speculatie kwam hier eveneens armere bevolking
terecht. Het is in dit gebied, net gelegen buiten de eerste omwalling en in het zuidwesten van de stad,
dat zich het plangebied bevind. De tweede omwalling, gebouwd in 1297-1300, omsloot ook deze reeds
bestaande nederzettingen. In het midden van de 13e eeuw telde Brugge 40.000 tot 45.000 inwoners;
nagenoeg het dubbele van vandaag.45
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Door de bevolkingsafname van 42.000 naar 30.000 inwoners viel de stadsontwikkeling stil. De
bouwactiviteiten waren gering, het toezicht hierop werd minder streng en er traden weinig
veranderingen op in het stadsbeeld.
Na de godsdiensttroebelen kende de kerk een heropbloei met de Contrareformatie. Op initiatief van
enkele gilden en corporaties of van kapitaalkrachtige burgers werden ook een aantal godshuizen
gesticht of werden de bestaande uitgebreid, voornamelijk buiten de eerste omwalling waar de
goedkopere gronden gelegen waren. Vanaf 1614 werd de tweede omwalling tijdens het Twaalfjarig
Bestand, omgevormd tot een gebastioneerde vesting.
Tijdens het Oostenrijkse bewind in de 18e eeuw kende de stad een economische heropbloei. Dit
vanwege een aantal belangrijke infrastructuurwerken, zoals het graven van de Coupure in 1751-1753,
die invloed hadden op het middeleeuwse handelscentrum binnen de eerste omwalling.47 Onder het
Franse gezag werden religieuze instellingen als kloosters verkocht als ‘nationaal goed’ en aansluitend
hergebruikt voor diverse doeleinden.48
Pas na enige tijd deed een bescheiden industrialisatie moeizaam haar intrede gedurende de 19e eeuw.
De stad werd een aantrekkingspool voor de plattelandsbewoners getroffen door de textielcrisis. Het
inwonersaantal kende een stijging, met een gelijklopende toename van de vraag naar woningen.
Voornamelijk buiten de eerste omwalling werden op private terreinen beluiken gebouwd. Religieuzen
van diverse ordes betrokken hun eigen of andere -al dan niet nieuw gebouwde- panden in de
binnenstad, bij de vrijgave van hun domeinen. De Kunstige Herstellingen, voor de (destijds)
verfraaiende en historiserende restauratie van waardevolle gevels van privéwoningen, om de
verspreiding van neo-Brugse stijl te stimuleren, werden veelvuldig toegepast.49 Ook in de 20e eeuw
gingen de meeste architecten traditioneel te werk. Dit alles bracht met zich mee dat tegen het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog Brugge een reputatie als modelstad had opgebouwd. Tijdens de
oorlog kreeg Brugge, door haar ligging achter de frontlinie, geen noemenswaardige schade te
verwerken. In de tweede helft van de 20e eeuw groeide Brugge uit tot een regionaal centrum. Hierbij
verdrong de dienstverlenende sector meer en meer de woonfunctie.50
1.3.2.4

’t Zand en het plangebied vóór de 16e eeuw

Enkele vondsten laten toe te veronderstellen dat er op het grondgebied van de actuele binnenstad
Romeinse bewoning is geweest. De sporen zijn echter fragmentair en laten niet toe de omvang en het
uitzicht van de nederzetting of de activiteiten van de bewoners te bepalen. Nergens werden namelijk
funderingen van gebouwen teruggevonden.51 Wel werden Romeinse sporen ten westen en in de
nabijheid van ’t Zand teruggevonden.52 Of deze activiteit zich ook ter hoogte van het plangebied
situeerde is niet geweten.
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Het is niet helemaal duidelijk wanneer het verhaal van ’t Zand en het in het verlengde gelegen
plangebied, zijn aanvang nam. Meer nog: hoewel aangetoond is dat er al in de eerste eeuwen van onze
jaartelling bewoning was in en om het huidige stadsgebied Brugge, worden de contouren van de stad
pas tegen het begin van de 12e eeuw duidelijker. De eeuwen ervoor heerst er veel onduidelijkheid over
de locatie en omvang van de bewoning binnen het historische stadscentrum. Af en toe kan dankzij een
archeologische vondst een glimp van dat ongekende verleden opgevangen worden, maar algemeen
bestaat de kennis over de vroegste geschiedenis van Brugge voornamelijk uit hypothesen.
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In de laat Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen blijft de positie van Brugge zeer onduidelijk.
Bewijzen van bewoning zijn er niet of nauwelijks. Toch mag deze bewoning als zeer waarschijnlijk
worden beschouwd, vooral nu er de laatste jaren steeds meer sporen van vroegmiddeleeuwse
bewoning worden aangetroffen in de buurt van de stad.53 Bij het graven van een werkput ter hoogte
van ’t Zand en het Koning Albert I- park en -laan werd aardewerk te dateren in de vroege
middeleeuwen (9e-11e eeuw) aangetroffen.54 Deze vondst kan argumenten aanleveren voor een
mogelijke benutting of bewoning van het plangebied gedurende de vroege middeleeuwen.
In de geschiedenis van Brugge mag de 9e eeuw zeker als een keerpunt worden beschouwd. Waar
Brugge aan het begin van deze eeuw nog een vrij onbeduidende nederzetting was, werd de plek aan
het einde van deze eeuw de zetel van een grafelijke burcht, als hoofdplaats van een in omvang en
belang snel groeiend vorstendom.55 Hierom werd in 1127 een eerste omwalling aangelegd, ter hoogte
van de huidige binnenreien. Zo kwam ’t Zand net buiten de kernstad te liggen, aan de overzijde van de
Speelmansrei, in het verlengde ervan de overwelfde Smedenrei en ter hoogte van het plangebied de
Kapucijnenrei, die fungeerden als omwalling.56
Door groeiende handel en bijgevolg ook de demografie, barstte de stad uit haar voegen. De
beschikbare ruimte binnen de eerste omwalling volstond al gauw niet meer om de toevloed aan
nieuwe Bruggelingen te huisvesten. Buiten de wallen ontstonden nieuwe wijken, waar vanwege de
lagere grondprijzen vooral minder gegoeden gingen wonen. Met de aanleg van een tweede omwalling
ter hoogte van de huidige vesten in 1297-1300 kwam ’t Zand en de site van het plangebied binnen de
stadsgrenzen van Brugge te liggen. Het duurde lang voor dit tweede deel van het grondgebied van
Brugge werd volgebouwd: tegen de wallen aan lagen nog vrij veel onbebouwde gronden die werden
gebruikt voor tuin- en landbouw of als bleekweide.57
Ten zuiden van ’t Zand en dus ter hoogte van het plangebied is op verschillende historische kaarten
open, groene ruimte afgebeeld (zie infra). Deze groenzone werd ‘Het Groene’ genoemd en omvatte
de lager gelegen meersen tussen de reien en de Boeveriestraat en komt vandaag overeen met het
Koning Albert I-park. Meersen zijn laaggelegen, drassige gebieden die gevoelig zijn voor overstroming.
Hierdoor waren deze terreinen niet erg gewild voor bebouwing en werden ze gebruikt voor andere
doeleinden. Voorbeelden zijn het drogen van het laken, waarvan de productie ook in Brugge veelvuldig
plaatsvond.

Of ’t Zand, in zijn afmetingen zoals weergegeven door Jacob Deventer (Figuur 37) en vervolgens ook
door Marcus Gerardus (Figuur 38) in de 16e eeuw ooit eerder bebouwd was, is weinig waarschijnlijk.
Waarom dit het geval was, blijft een prangende vraag. Het betreft een interessant en hoog gelegen
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In de loop van de 13e eeuw wordt het meersengebied gedeeltelijk ontwikkeld door het aanleggen van
twee parallelle straten: de Oost- en Westmeers (die gelegen zijn onmiddellijk ten oosten van het
plangebied). Dit wordt vermeld in de stadsrekeningen van 1290: pro calceia in vico de Merch. De
gronden worden tijdens de late middeleeuwen gepacht door het Sint-Janshospitaal en dienen als
‘raemblik’ of raamland. Dit zijn terreinen waar houten ramen op stonden waarop het gevolde laken
gespannen werd. Het vollen was een ambacht binnen de lakennijverheid. Om de structuur van het
laken te verdichten werd het in een mengsel van heet water, urine en vollersaarde ondergedompeld.
Vervolgens werd het weefsel met de voeten aangestampt en gespannen in een houten raam. 58
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terrein, met een goede funderingsgrond. Enkele honderden meters verder werden reeds voor de 16 e
eeuw huizen opgericht in de moerassige gronden van de Meersen.59
Deze vraagstelling is van belang. Het open karakter van ’t Zand is onlosmakelijk verbonden met de
functie van ’t Zand binnen de stad doorheen de geschiedenis en de activiteiten die er plaatsvonden.
Gezien het plangebied op de grens ligt van t’ Zand kunnen de activiteiten van ’t Zand eveneens invloed
hebben uitgeoefend op het plangebied. Dat het plein als dusdanig bewaard is gebleven toont aan dat
deze activiteiten belangrijker waren dan de druk om te bouwen, zoals dit rondom ’t Zand wel
gebeurde. Bovendien moeten deze activiteiten hier al vroeg genoeg gelokaliseerd geweest zijn om
precies het bouwen te verhinderen. Zo kan reeds besloten worden dat ’t Zand er was, voor de stad
werd uitgebreid richting de huidige vesten vanaf de 12de en 13de eeuw. Galbert, een kroniekschrijver
over de gebeurtenissen na de moord op Karel de Goede in 1127, kende ’t Zand reeds en verhaalde
welke gebeurtenissen daar plaats hadden na de moord. Duclos signaleert het bestaan van een
leprozenhuis voor 1012 en het houden van terechtstellingen, het inrichten van steekspelen (in 1333,
1449 en 1552), en vooral het houden van een paarden- en veemarkt voor 1265.60 Dat ’t Zand het
grootste deel van zijn verleden fungeerde als veemarkt met alle bijbehorende activiteiten, wordt
eveneens bevestigd door latere cartografische bronnen.
Gedurende de reeds aangehaalde opgraving ter hoogte van ’t Zand en het Koning Albert I-park (ter
hoogte van de reeds bestaande parking) stootte men op een bewoningslaag met waterputten,
afvalputten en bakstenen muurresten uit de middeleeuwen.61 Deze sporen wijzen ontegensprekelijk
op bewoning in de directe omgeving van het plangebied. Het is denkbaar dat de woningen zoals
weergegeven op de historische kaarten, beschikbaar vanaf de 16e eeuw, teruggaan op deze oudere
bewoningssporen.
1.3.2.5

’t Zand en het plangebied in de 16e eeuw

De weergave van ’t Zand door van Deventer en Gerardus ’ in het midden van de 16 e eeuw (Figuur 37
en Figuur 38), doet vermoeden dat het plein groter was dan zoals we het vandaag kennen. Gezien de
sterke metamorfose van de zuidelijke omgeving van het plein tot park vandaag en de gedeeltelijke
overwelving van de reien, in combinatie met de courante afwijkingen van de realiteit, inherent aan
historische kaarten, is het niet eenvoudig te bepalen waar het plangebied zich juist situeert op deze
kaarten. Vermoedelijk situeert het zich op de overgang van ’t Zand naar het zuiden van de stad.
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Waar door van Deventer en Gerardus de bebouwing eerder summier werd weergegeven, tonen
Hogenberg en Braun dit in meer detail (Figuur 39). Enkele breed- en diephuizen, vermoedelijk reeds in
steen, vormden afwisselend een lintbebouwing rond de stratenaanleg. Er kan besloten worden dat het
plangebied in de 16e eeuw bestond uit een zone met straten en bebouwing en een groenzone (de
meersen). Dat deze tweeledigheid, met de meersen als hoofdbestanddeel, behouden bleef tot zeker
het begin van de 17e eeuw wordt bevestigd door de weergave van het plangebied door Guiciardini
(Figuur 40). Ook lijken er tot deze bron geen veranderingen te hebben plaatsgevonden in de
weergegeven bebouwing.
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Figuur 38: Plangebied op de kaart van Marcus Gerardus (1562). Het noorden is naar linksonder
gericht. Moderne offset midden 20e eeuw63
62
63

NATIONALE BIBLIOTHEEK VAN MADRID
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Figuur 37: Plangebied op de kaart van Jacob van Deventer (1558).62
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Figuur 40: Plangebied op de kaart van Lodovico Guicciardini (1582-1612). Het noorden is naar
linksonder gericht.65
64
65
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Figuur 39: Plangebied op de kaart van Frans Hogenberg en Georg Braun (1572). Het noorden is naar
linksonder gericht.64

48

Verslag van Resultaten

De meersen lijken wel aan verandering onderhevig in die periode. Wanneer de lakennijverheid in de
stad rond de 16e eeuw afnam, werden de meersen eerst nog een tijd gebruikt als raamblik. Nog in 1502
hadden ‘de raemscheerders in pachte onse meirsch daer de ramen in staen’, volgens een rekening uit
die periode (1502, f. 55). Het geschilderd plan van Brugge, uit het einde van de 15 e eeuw of de eerste
helft van de 16e eeuw, is de oudst bewaarde afbeelding van de volledige stad. Hierop zijn op de
meersen ter hoogte van het plangebied mogelijke lakenramen afgebeeld (Figuur 41).
Uit andere rekeningen blijkt dat de meersen in de loop van de 16e eeuw een nieuwe functie krijgen,
namelijk als ruimte voor het kweken van hakhout. Er worden twee mannen betaald ‘van in onze
coerame de wulghen ende popelieren troncken ghesnouckt (te hebben)’ en Pieter Costyn ontvangt 36
sc. par. ‘van dat hy twee daghen heeft gheholpen met zynen scepe ons hout ende rys dat wy hebben
doen maken in onse coerame thuus te bringen’ (Rek. Hospitaal 1539, f. 20).66

Figuur 41: Het geschilderd plan van Brugge. Weergave van mogelijke lakenramen op de meersen ter
hoogte van het plangebied (centraal op de afbeelding). Het noorden is naar linksonder gericht69
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Verder konden de meersen ook fungeren als weide voor het grazen van het vee.67 Uit de rekeningen
van 1584 blijkt immers dat deze beplante rame een koeweide geworden is: de rekening (1584, f. 42v )
betaalt Matthys Ballegeer ‘over tvoeren van twee scepen mesch inde rame inde westmeersch daer de
beesten gaen, 12 sc. gr.’.68
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1.3.2.6

’t Zand en het plangebied in de 17e eeuw

Belangrijke wijzigingen voor ’t Zand vonden plaats in de eerste helft van de 17e eeuw. De schenking
van een zuidelijk deel van ’t Zand of de Vrijdagmarkt aan de Capucienen door de stadsmagistraat in
1617 zorgde ervoor dat het plein fel werd ingekrompen.70 De Capucienen bouwden in dit deel van ’t
Zand hun klooster en een kerk, weergegeven op kaart door een anonieme auteur (Figuur 42, ter hoogte
van nummer 33). Wanneer Figuur 40 wordt vergeleken met Figuur 42, is duidelijk hoe een bouwblok
bestaande uit huizen met puntgevels werd vervangen door het ommuurde klooster. Dit klooster met
kloostergang en kerk, omgeven door een tuin en kloostermuur, bevond zich aan de noordelijke rand
van het plangebied.

Figuur 42: Plangebied op de kaart van een anonieme auteur (17e eeuw). Het noorden is naar
linksonder gericht71
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Wat de rest van het plangebied betreft, lijken geen grote veranderingen te hebben plaatsgevonden.
Zowel de anonieme auteur als Sanderus (Figuur 43) geven de tweeledigheid die het plangebied in de
voorgaande eeuw reeds kenmerkte weer. Zowel de gebouwen als de meersen bleven bewaard. De
bebouwing lijkt opnieuw niet te zijn gewijzigd, afgezien van de komst van het Capucienenklooster, en
komt overeen met de weergaven uit de 16e eeuw. De meersen fungeerden vermoedelijk als weide en
werden opgedeeld door een met bomen omgeven weg. Dat ’t Zand fungeerde als beestenmarkt wordt
nu duidelijk weergegeven op beide kaarten.
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Figuur 43: Plangebied op de kaart van een Antonius Sanderus (1649). Het noorden is naar onder
gericht72
’t Zand en het plangebied in de 18e eeuw

In de eerste helft van de 18e eeuw, werd op ’t Zand, palend aan de Smedenrei, de Corps de Garde
opgericht in een late barokstijl.73 Dit gebouw staat weergegeven op de kaart van Joannes Lobberecht
(Figuur 46). Een ontwerptekening van het gebouw bleef eveneens bewaard (Figuur 47). Het ontwerp
dateert van 1714, wat doet vermoeden dat het gebouw rond die periode werd opgericht. Hierdoor
kreeg ’t Zand vermoedelijk ook een militair karakter. Dit gebouw staat nog niet afgebeeld op de kaart
van Frederik de Wit uit 1711 (Figuur 44). Hoe deze auteur het plangebied weergeeft, doet vermoeden
dat ook aan het begin van de 18e eeuw er geen wijzigingen hadden plaatsvonden binnen het
plangebied. Het gebouwenbestand bleef hetzelfde zoals het in de 16e en de 17e eeuw was
weergegeven. Het Capucienenklooster staat nog steeds afgebeeld. Ook de kaart door Isaac Basire rond
het midden van de 18e eeuw sluit hier bij aan (Figuur 45). Beide kaarten vertonen zeer grote
gelijkenissen, wat niet kan uitsluiten dat ze op elkaar of voorgaande kaarten gebaseerd zijn.
Veranderingen binnen het plangebied in deze eeuw zijn dus steeds mogelijk.
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1.3.2.7
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Dat er veranderingen plaatsvonden in de loop van de 18e eeuw, wordt bevestigd door de weergave
van het plangebied op de kaart van Ferraris in de tweede helft van de 18e eeuw (Figuur 48). Naast het
Capucienenklooster, aangeduid met een zwart kruis, lijkt er zich enkel een kleine strook bebouwing te
bevinden in de plaats van de vroeger weergegeven lintbebouwing, grenzend aan het noorden van het
plangebied. Het is niet duidelijk of de weergave door Ferraris weinig correct en misschien eerder
beperkt is, of dat het hier echt gaat om het verdwijnen van de gebouwen binnen het plangebied zoals
ze werden weergegeven op voorgaande historische kaarten. Eerder uitgevoerd archeologisch
onderzoek ter hoogte van de huidige parking onder ’t Zand, gesitueerd onder het concertgebouw en
grenzend aan het plangebied (CAI: 155183) verklaarde deze structuur als een nieuwe aanbouw van het
Capucienenklooster naar het oosten toe.74 Enkel de beschikbare bronnen die volgen op Ferraris,
kunnen hier duidelijkheid over verschaffen. Waar Ferraris dan weer sterk de nadruk op legde, is de
weergave van de groene meersen, gelegen achter de huizen, ter hoogte van het plangebied. Deze
lijken nog steeds te zijn opgedeeld door paden en omgeven door bomenrijen. In het noorden en het
zuiden van het plangebied bevindt zich een huis.

Figuur 44: Plangebied op de kaart van Frederik de Wit (1711). Het noorden is naar linksonder
gericht.76
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In 1796 werd het klooster van de Capucienen afgeschaft naar aanleiding van de Franse Revolutie. Een
jaar later volgde de publieke verkoop van het klooster.75 Dit betekende het einde voor de
kloostergebouwen ter hoogte van ’t Zand.
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Figuur 45: Plangebied op de kaart van Isaac Basire (1742-1744). Het noorden is naar linksonder
gericht.77
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Figuur 47: Ontwerpplan van de Corps de Garde de Brugge ter hoogte van de Vrijdagmarkt, opgericht
in 1714.79
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Figuur 46: Plangebied op de kaart van Joannes Lobberecht (18de eeuw). Het noorden is naar links
gericht.78
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Figuur 48: Plangebied op de Ferrariskaart (1771-1778)80
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1.3.2.8

’t Zand en het plangebied in de 19e eeuw: een metamorfose

Een belangrijke nieuwigheid uit de 19e eeuw te Brugge was de komst van de spoorweg en het station.
Tot aan de bouw van het eerste spoorwegstation, was ’t Zand met linden beplant en fungeerde het als
een groene long in de stad, als open plein voor ontspanning en gemeenschapsleven. Hiervan getuigt
een grondplan van ’t Zand uit 1801-1802 door B.J. Gailliard. Het grondplan toont het uitzicht van 't
Zand voor de aanleg van het station. Een dubbele rij lindenbomen sierde het plein. Tegen de Smedenrei
stond het barokke ‘Corps de Garde’, dat werd afgebroken in 1844. Het plangebied moet zich ergens
ten oosten van de tekst bevinden, maar wordt, net als het Capucienenklooster, niet weergegeven

Figuur 49: Detail van een grondplan (1801-1802, B.J. Gailliard). Foto uit Steinmetzkabinet, inv.03115
II nr 2 – ‘klooster der Paters Capucijnen’.

Ook in 1838 werd begonnen met de overwelving van de op de historische kaarten weergegeven
Smedenrei.82 Zoals ook uit latere visuele bronnen zal blijken, werd de sinds de 16e eeuw constant
gebleven bebouwing, de huizen in lintbebouwing, gelegen aan de noordelijke rand van het plangebied,
opgegeven in functie van de reorganisatie van het station en zijn directe omgeving. Aangezien hun
weergave door Ferraris aan het einde van de 18e eeuw al te betwisten valt, is het zeker mogelijk dat
deze al verdwenen gedurende de 18e eeuw.
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De bouw van de nieuwe spoorweg en van het station bracht een metamorfose met zich mee. Zo werd
voor de bouw van het station de Vrijdagmarkt, een groot deel van het open plein ’t Zand, opgeofferd.
Bovendien moest ook het Capucienenklooster wijken in functie van de vooruitgang. In 1838 werd één
derde van het klooster onteigend. Uiteindelijk waren de Capucienen genoodzaakt een ander
onderkomen te zoeken en in 1867 moesten ze hun klooster verlaten omdat het station verder werd
uitgebreid. In 1869 realiseerden ze de bouw van het huidige klooster aan de Boeveriestraat, niet ver
van hun eerste klooster op de Vrijdagmarkt.81
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In 1838 werd de spoorlijn Brussel-Gent-Brugge-Oostende ingewijd. Men besloot het station binnen de
vesten, in de stad zelf, te bouwen omwille van commerciële en toeristische redenen. De spoorlijn
isoleerde West-Brugge (de omgeving van de Smedenstraat) van de rest van de stad. Reeds een eeuw
later zou deze toestand ongedaan worden gemaakt door de verplaatsing van de spoorlijn buiten de
stad.83

Gelijkaardige bekkens werden in onder andere Mechelen opgegraven aan de Stompaertshoek en de
Tinelsite. Ook deze sites kenden een gelijkaardige historie van lakenramen en bleekweide. Op deze
sites kwamen onder andere langwerpige bekkens naar boven die werden gebruikt bij het bleken van
linnen. Er werden voornamelijk kleine vondsten aangetroffen. Een grote hoeveelheid lakenloodjes
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Het station was bescheiden en neoklassiek van stijlopvatting (Figuur 50 en Figuur 51). Voor de
inplanting werd rekening gehouden met de vorm van het plein en de ligging van de Zuidzandstraat.
Het stationsgebouw bevond zich op het einde van deze belangrijke straat die naar het stadscentrum
leidde.84 De Poppkaart, opgemaakt rond het midden van de 19e eeuw, schetst een goed beeld van ’t
Zand en het plangebied, ten tijde van deze grote veranderingen (Figuur 52). Zo is ’t Zand zichtbaar met
de sporen in het verlengde van het plein, met het stationsgebouw en erachter de overwelfde
Smedenrei. Dat een deel van het Capucienenklooster werd opgeofferd en het overige deel koppig
behouden bleef, is duidelijk weergegeven op deze kaart; de treinsporen lijken het klooster echt te
doorsnijden. De plattegrond van het klooster van de Capucienen wordt ook duidelijk weergegeven.
Reeds in 1991-1992 en in 1999 werden bij opgravingen ter hoogte van de huidige parking onder ’t Zand
(CAI: 155183) veel resten teruggevonden van het Capucienenklooster. Aangezien deze opgravingszone
grenst aan het plangebied, kunnen er nog sporen van het klooster te situeren zijn in het noorden van
het plangebied. De kerktoren die achter het stationsgebouw prijkt op Figuur 50, is mogelijk deze van
het Capucienenklooster. Parallel met de Capucienenrei, ten oosten van het plangebied en ter hoogte
van de voormalige lintbebouwing, wordt op de kaart van Popp een laan, aan weerszijden beplant met
bomen, weergegeven. Deze Capucienenlaan leidde naar de Capucienenbrug die toegang geeft tot de
huidige Westmeers. Het plangebied bleef in deze periode onbebouwd aangezien dit zich nog steeds
ter hoogte van de sinds eeuwen weergegeven meersen bevond. Dit waren gronden die nog steeds niet
werden aangesproken in functie van de stadsuitbreiding. De demografie van de stad kende dan ook
geen opvallende stijging meer sinds de piek in de 12e en 13e eeuw, waardoor het ook niet echt nodig
was om meer huizen te bouwen. Deze gronden bleven vermoedelijk fungeren als weide. Hoewel de
weergave door Popp ook doet vermoeden dat dit open gebied nog steeds gebruikt werd als ruimte
voor het drogen van laken. Dit wordt bevestigd door een uitgewerkt detail van een zicht op de sporen
met de stad in de achtergrond (Figuur 53). Dit detail geeft een zicht op het plangebied en zijn omgeving
rond het midden van de 19e eeuw. Ten westen van het plangebied lopen de sporen, langs het deels
opgeofferde Capucienenklooster. Ter hoogte van het plangebied en het overige meersengebied wordt
linnen gedroogd. Dat het terrein als bleekweide wordt gebruikt, lijkt ook zichtbaar te zijn op Poppkaart.
Daar zijn ter hoogte van het plangebied verschillende langwerpige sleuven weergegeven die mogelijk
geïdentificeerd kunnen worden als wasbekkens. Op een bleekweide wordt linnen gebleekt en
gedroogd. Het linnen wordt op een grasland in de zon gelegd om te bleken in de zon. Essentieel daarbij
is dat het vochtig wordt gehouden. Daarom is een blekerij steeds voorzien van grachten. Uit deze
grachten kan dan met een speciale schep aan een lange steel water geschept worden dat vervolgens
met een zwaai over het linnen wordt geworpen.85 In de nabije omgeving van het plangebied werden
op de Popp-kaart nog enkele bleekweiden geïdentificeerd. Het lijkt erop dat deze zich voornamelijk in
het zuidelijke stadsgedeelte bevonden. Ook in het uiterste noorden van de binnenstad kwam een zone
voor met bleekweiden.
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duidde op de fase van de lakenramen, een groot aantal kleine objecten als munten en medaillons
verwezen naar de functie als bleekweide.86
De weergave van’t Zand, het station en het plangebied door Vandermaelen rond het midden van de
19de eeuw, wijkt niet veel af van deze door Popp (Figuur 54).

Figuur 51: Detail van Plan Popp "Place de la Station" 1854, het eerste spoorwegstation.88
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Figuur 50: Foto van een gravure uit de verzameling G. Michiels: het eerste spoorwegstation ca. 1844
aan ’t Zand, foto 1979.87
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Figuur 52: Plangebied op de Poppkaart (1842-1879)89
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Figuur 54: Plangebied op de Vandermaelenkaart (1846-1854).91
Met vol enthousiasme dacht men er reeds vroeg aan het station te vergroten. In 1865 werden daarom,
zoals reeds aangehaald, de overige gebouwen van het Capucienenklooster onteigend. Hier moest
immers de bouw van een nieuw stationsgebouw gerealiseerd worden. In 1873 werd door de Brugse
stadsarchitect L. Delacenserie (1838-1909) een ontwerp gemaakt voor de heraanleg van de
Vrijdagmarkt en de bouw van een nieuw station (Figuur 55). Volgens dit idee zou het nieuwe
90
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Figuur 53: Detail van Plan Popp "Vue de Bruges" met zicht op het plangebied (1854).90
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Figuur 55: Ontwerptekening heraanleg nieuw station door L. Delacenserie (1873), niet gerealiseerdFonds T.D..93
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stationsgebouw met overdekte perrons gebouwd worden aan de zuidzijde van ’t Zand, op de plaats
van het gesloopte Capucienenklooster, en ter hoogte van het plangebied. Zo kon ’t Zand en de
Vrijdagmarkt terug het uitzicht krijgen zoals dat het ooit had. Op het plein zouden bomen worden
geplant en de spoorweg zou over een viaduct boven het plein worden gelegd. Uiteindelijk werden deze
ideeën verworpen.92
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In 1877 gaf het ministerie uiteindelijk de opdracht tot het ontwerp van het station aan de Antwerpse
architect Joseph Schadde (1818-1894). Dat de architectuur op enkele decennia tijd fundamenteel was
gewijzigd blijkt uit het gerealiseerde nieuwe stationsgebouw. Brugge kwam in de ban van de neogotiek
en deze bleef nog lange tijd een dominante stijl binnen het Brugse gebouwenpatrimonium. Het eerste
station werd gesloopt, ingepakt en verstuurd naar Ronse om er terug te worden opgebouwd. In de
plaats kwam in 1886 het neogotische station (Figuur 56 en Figuur 58).94 Reeds in 1904 verlangde de
stad naar een station buiten het centrum. Dit had gevolgen voor het recent gebouwde tweede station
op ’t Zand. Hier wordt onder het volgende hoofdstuk dieper op ingegaan (1.3.2.9’t Zand en het
plangebied in de 20e eeuw).
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Wat deze tweede heraanleg van ’t Zand en het stationsgebouw voor gevolgen had voor het plangebied,
is niet helemaal duidelijk. Twee kaarten uit het eerste decennium van de 20e eeuw kunnen een beeld
scheppen van de inrichting van het plein, en bijgevolg ook het plangebied, na deze 19e-eeuwse
veranderingen (Figuur 59 en Figuur 60). Hieruit blijkt dat het nieuwe stationsgebouw werd
opgeschoven naar de westelijke zijde van ’t Zand, ter hoogte van de Vrijdagmarkt. De reden hiervoor
is dat ervoor werd geopteerd de sporen ditmaal doorheen het stationsgebouw te laten lopen en niet
ervoor. De spoorbeddingen bleven hierbij bewaard, en het gebouw kreeg een nieuwe locatie boven
de sporen. Dit is zichtbaar op onderstaande foto’s (Figuur 61 en Figuur 62). Doordat dit stationsgebouw
behoorlijk ver doorliep naar het zuiden, is het mogelijk dat het uiterste deel van dit gebouw zich ter
hoogte van het noorden van het plangebied bevond. Verder liep één spoor buiten en ten oosten van
het stationsgebouw en bijgevolg erg in de nabijheid van het plangebied. Het is ook hier eveneens
mogelijk dat dit spoor zich ter hoogte van het plangebied bevond. Volgens de Beeldbank Brugge, zou
het zicht weergegeven op Figuur 58 zich ter hoogte van het huidige Koning Albert I-park, en zo mogelijk
ook gedeeltelijk ter hoogte van het plangebied situeren. Spoorwegbeddingen en andere infrastructuur
worden afgebeeld.
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Figuur 57: Opname van 1896 uit de verzameling van J. Rau: "Bruges - Place de Gare" Het vroegere
tweede station op ’t Zand.96
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Figuur 56: Het tweede stationsgebouw 1877-1886 voorgevel en achtergevel- verzameling
G.Michiels.95
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Figuur 58: Zicht op de spoorweg ter hoogte van de huidige Koning Albert I-park en in het verlengde ‘t
Zand.
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Figuur 59: Plangebied op de kaart van Wagner en Debes (1905).97
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Figuur 61: Zicht op vertrekkende trein uit het Oud Station op de Vrijdagmarkt - 't Zand (ca. 1935),
verzameling G. Michiels.99
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Figuur 60: Plangebied op de kaart van Wagner en Debes (1904-1907).98
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Figuur 62: Links staat een bestelkar van de NMBS. Op de achtergrond staat een treinwagon en enkele
platte karren en in de verte de kerk van de kapucijnen in de Boeveriestraat (1938).100
1.3.2.9

’t Zand en het plangebied in de 20e eeuw
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In de eerste decennia van de 20e eeuw werd het reilen en zeilen ter hoogte van ’t Zand en omgeving
onder andere sterk bepaald door de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog. Het centrum van Brugge
was al vóór de bezetting belangrijk als hospitaalstad voor de Belgische gewonden van het front en een
belangrijk knooppunt vanwege het station, waar de soldaten uit de omliggende gebieden toekomen
en vertrekken. Tijdens de bezetting worden vele Duitse gewonden naar Brugge overgebracht. De
gewonden en doden komen in het station op ’t Zand aan.101 Verder zorgde ook een bombardement
ter hoogte van de stationsomgeving voor een grote impact op ’t Zand en mogelijk ook op het
plangebied. Figuur 63 illustreert een vredig plein ter hoogte van ’t Zand, met classicistische
breedhuizen die fungeerden als hotels en restaurants in 1900. Een groter contrast kan er niet zijn met
Figuur 64. Deze foto uit 1917 illustreert de chaos vlak na een bombardement ter hoogte van ’t Zand.
Centraal staan de barakken van het Duitse leger en achterliggend zijn de gevels van het neogotische
station zichtbaar. Rechts in beeld staat een huifkar en op de voorgrond liggen verschillende kadavers
van de door de bommen getroffen paarden. Dit bombardement kan gevolgen hebben gehad voor het
plangebied. Mogelijk werden bestaande gebouwen vernield en werd ook de bodem hierdoor sterk
aangetast.
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Figuur 64: Op deze opname zien we de gevolgen van een bombardement op de Statieplaats, het
huidige 't Zand, tijdens de Eerste Wereldoorlog (1917).103
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Figuur 63: De vroegere Statieplaats, het huidige ’t Zand. We kijken in noordelijke richting (1900).102

67

Verslag van Resultaten

Naast de oorlog is er een andere gebeurtenis die een onmiskenbare invloed had op ’t Zand en het
plangebied. Het meest ingrijpende in de 20e eeuw te Brugge wat betreft infrastructuur in de
binnenstad was de verplaatsing van de spoorweg en het station naar buiten de stad. Opnieuw heel erg
vroeg na de realisatie van het nieuwe spoorweggebouw, rijpte de gedachte om een nieuw station te
bouwen, ditmaal buiten de vestingen. Reeds in 1904 waren de plannen klaar en werd de spoorweg
aangelegd. Het nieuwe stationsgebouw werd, omwille van de oorlog, pas in 1939 in gebruik
genomen.104
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Het neogotische stationsgebouw en alle bijbehorende infrastructuur werden pas afgebroken in 1948,
wanneer het nieuwe station al veel jaren in gebruik was (Figuur 65 en Figuur 66). De reden hiervoor
was dat het gebouw na de oorlog nog gebruikt werd als magazijn van het Britse leger.105 De afbraak
van het station en het verwijderen van de sporen zorgde ervoor dat het oude spoorwegtracé vrij kwam.
Voor de invulling en de heraanleg van deze grote zone werd in 1937 een wedstrijd uitgeschreven. Een
belangrijke inzending kwam van de hand van de modernistische architect Huib Hoste (Figuur 67), die
in deze tabula rasa een gelegenheid zag om de C.I.A.M.-gedachte te realiseren in relatie tot de
historische binnenstad. C.I.A.M. verwijst naar Congrès International d'Architecture Moderne, dat
streeft naar een functionele stad waarin de functies als wonen, werken en recreatie van elkaar
gescheiden zijn. Uiteindelijk werd gekozen voor een hervormd ontwerp van de architecten Lantsoght
en Vandermoere dat in 1947-1948 gerealiseerd werd. Zij voorzagen in hun stedenbouwkundige studie
in een groene inkom vanaf het nieuwe station tot aan ’t Zand. Vandaag is dit gerealiseerd als het Koning
Albert I-park.106 Het spoorwegemplacement ten zuiden van het Zand en de groene ruimte errond die
nooit bebouwd was geweest gezien het hier meersen betrof, werden tot parkgebied omgevormd. De
komst van dit Koning Albert I-park paste geheel binnen de opvatting van de nood aan een toename
van groen in de stad.107 De meersen ter hoogte van het plangebied werden, voor zover geweten is,
voor de eerste maal ingericht en functioneel gemaakt. Zo werd aan de Capucienenrei een hoge wal
opgeworpen om de verkrotte huizen aan de Westmeers weg te stoppen achter een gordel van groen
en struiken. Deze wal is nog tot op vandaag zichtbaar in de parkaanleg ter hoogte van het oostelijk
deel van het plangebied grenzend aan de Capucienenrei. Dit had tot gevolg dat het plangebied, dat
zich steeds ter hoogte van het meersengebied had bevonden, voor het eerst verandering kende sinds
eeuwen. ’t Zand zelf moest na de sloop van het station herschapen worden in twee rechthoekige
ruimten omzoomd met bomenrijen. Voor het doorgaand verkeer werd een dubbele rijstrook aan beide
zijden van een tramspoor aangelegd, ter hoogte van het oude spoorwegtracé en dus ten westen van
het plangebied. Deze weg is gekend als de Koning Albert I-laan in het zuiden van ‘t Zand en het westen
van het plangebied, en als de Hoefijzerlaan in het noorden van ‘t Zand. Deze weg die het Koning Albert
I-park doorsneed, liep vanaf ’t Zand tot buiten de vesten en tot aan de autostrade (E40). De benaming
van deze laan is het gevolg van een beslissing van het schepencollege in 1948, na de oprichting van het
ruiterstandbeeld van de koning in het Koning Albert I-park (Figuur 68). Tot op vandaag is de laan één
van de meest belangrijke invalswegen naar de stad.108 Het resultaat van deze heraanleg in 1948 wordt
mooi in beeld gebracht door Figuur 69 en Figuur 70. De luchtfoto geeft een goed zicht op het park met
de Koning Albert I-laan ter hoogte van de oude spoorwegbedding. Ook is nu zichtbaar hoe het
plangebied, sinds de sloop van al de historische bebouwing, volledig onbebouwd bleef en fungeerde
als parkgebied. ’t Zand werd door de Koning Albert I-laan doorsneden met in het midden een tramlijn.
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Figuur 66: De sloop van het 2de treinstation (1948).110
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Figuur 65: We zijn getuige van de afbraak van het telegraafkantoor op 't Zand. Dit gebouw werd in
1867 opgericht in de stijl van het toenmalige eerste station (1948).109
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Figuur 68: Parkaanleg vandaag en zoals het na de Tweede Wereldoorlog werd gerealiseerd. Links
bevindt zich de Koning Albert I-laan die zijn naam dankt aan de komst van het als monument
beschermde standbeeld rechts in beeld (2017)112
111
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Figuur 67: Wedstrijdontwerp voor ’t Zand, panoramisch overzicht (1938), H.Hoste en P. Michel111
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Figuur 70: 't Zand (ca. 1950-1960).114
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Figuur 69: 't Zand en Albertpark (ca. 1950), opname architect Lantsoght113
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Figuur 71: Drukte op 't Zand vóór de heraanleg in de jaren 1970116
115
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Door het groeiend gebruik van de auto in de stad evolueerde ’t Zand van een open plein, naar een
drukke parkeerplaats (Figuur 71 en Figuur 72). Na dertig jaar was de heraanleg van deze drukke as
doorheen het westelijk deel van de stad Brugge achterhaald. In 1979 werd er dan ook gekozen voor
een nieuw inrichting van ’t Zand en de doorkruisende Koning Albert I-laan. Een ondergrondse tunnel
werd beschouwd als een verkeerstechnische ingreep die een belangrijk deel van de
verkeersproblemen zou opvangen en bovendien de leefkwaliteit op ’t Zand aanzienlijk zou bevorderen.
Verder werd gekozen een ondergrondse parkeergarage aan te leggen om aan de gevraagde
parkeercapaciteit te kunnen voldoen.115 Welke gevolgen deze toch wel ingrijpende veranderingen ter
hoogte van ’t Zand hadden op het plangebied, wordt hieronder geanalyseerd.
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Figuur 72: 't Zand vóór de heraanleg (voor 1982)117
In 1979 werden de plannen opgestart om ’t Zand, de Hoefijzerlaan en het huidige Koning Albert I-park
heraan te leggen. Er werd naar gestreefd om in 1981 een tunnel onder het plein te voltooien, hierbij
een ruime ondergrondse parking te realiseren en een verkeersarm plein van’t Zand te maken.118 Figuur
79 geeft een overzichtsplan van deze heraanleg.

De ondergrondse parking situeerde zich ter hoogte van ’t Zand en het huidige concertgebouw. Ook
hier kwam heel wat grondverzet aan te pas (Figuur 74 en Figuur 75). Het zuiden van deze parking grenst
aan het plangebied, maar aangezien het plangebied een uitbreiding zal vormen van deze parking, heeft
de huidige parking voor geen diepgaande verstoring van het plangebied gezorgd. Deze ondergrondse
parking werd toegankelijk gemaakt door middel van twee toegangen (zie overzichtsplan Figuur 79).
Deze toegangen bevonden zich enerzijds ten noorden van ‘t Zand, en anderzijds in het zuiden van ’t
Zand, buiten het plangebied. Beide toegangen waren afsplitsingen van de Hoefijzerlaan enerzijds en
de Koning Albert-I laan anderzijds.
’t Zand werd heraangelegd. Zowel Figuur 76 als Figuur 79 geven ontwerpvoorstellen weer die
uiteindelijk niet gerealiseerd werden. Er werd geopteerd voor een veel soberdere pleinaanleg bij de
117
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Het wegtracé van de Koning Albert I-laan in het verlengde van de Hoefijzerlaan werd behouden, maar
kwam door middel van de tunnel onder ’t Zand en de Vrijdagmarkt te liggen. Hiervoor werd een tunnel
uitgegraven ter hoogte van het westen van ’t Zand. De totale lengte van de tunnel bedraagt 513 m en
is 16 m breed aangezien hier vier rijstroken doorlopen. De tunnel werd zeker tot op 5,5 m diep
uitgegraven.119 Het uitgraven van deze tunnel moet veel grondverzet veroorzaakt hebben (Figuur 73),
maar gezien de ligging van de weg en de tunnel, heeft dit vermoedelijk weinig gevolgen gehad voor
het plangebied dat zich buiten het wegtracé bevindt.
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uiteindelijke realisatie. Voor deze heraanleg werd het hele park ontmanteld, en werd ook de bodem
omgewoeld (Figuur 77). Deze werken hebben geen invloed gehad op het plangebied zelf. Figuur 78
illustreert ’t Zand na de heraanleg.
Het plangebied zelf leek weinig gevolgen van deze toch wel ingrijpende veranderingen naar aanleiding
van de tweede heraanleg te hebben ondergaan. Het Koning Albert I-park, zoals het werd aangelegd na
de Tweede Wereldoorlog, bleef behouden afgezien van enkele nieuwe aanplantingen (zie detail
overzichtsplan Figuur 79). Ondanks deze tweede heraanleg is er geen sprake van ingrijpende
veranderingen (Figuur 80, Figuur 81).
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Figuur 73: Aanleg ondergrondse tunnel, gezien vanuit de Hoefijzerlaan (z.d.)120
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Figuur 74: De bouw van een ondergrondse parking en de ondertunneling van ’t Zand; de graafwerken
(1981)121
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Figuur 76: ’t Zand, voorstel heraanleg door plantsoendienst (1978)123
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Figuur 75: De bouw van de ondergrondse parking ’t Zand: plaatsing eerste prefabvloerelement
(1981)122
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Figuur 78: 't Zand na de heraanleg (1987)125
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Figuur 77: 't Zand tijdens heraanlegwerken (1982)124
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Figuur 80: Plangebied op de orthotofoto uit 1979-1990.127
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Figuur 79: Overzichtsplan van de heraanleg in 1979-1982 en detail van de zone van het plangebied.
Het noorden is naar rechts gericht126
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Figuur 81: Zicht op het plangebied vandaag (2017). De foto is gericht naar het noorden.128
1.3.2.10 ’t Zand en het plangebied in de 21e eeuw
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In de aanloop van Brugge 2002, Culturele Hoofdstad van Europa werden aan het einde van de 20e eeuw
en het begin van de 21e eeuw enkele bouwwerken doorgevoerd die het stedelijke landschap ingrijpend
veranderden. Een voorbeeld is de realisatie van het concertgebouw.129 Dit concertgebouw situeert zich
ten zuiden van ’t Zand, ten noorden van het plangebied en boven de reeds bestaande ondergrondse
parkeergarage (Figuur 81 en Figuur 83). Vandaag wordt ’t Zand en zijn omgeving waaronder ook de
Koning Albert I-laan opnieuw aangelegd, voor een derde maal in een eeuw tijd. De orthofoto uit 20002003 geeft het plangebied weer gedurende de bouw van het concertgebouw in 2002. Hieruit blijkt dat
het park ter hoogte van het noordwestelijk deel van het plangebied onder invloed van deze
werkzaamheden toch verstoring heeft gekend. Er werd immers een toegang tot de parking onder het
concertgebouw gerealiseerd. Wanneer de orthofoto uit 1979-1990 (Figuur 80) wordt vergeleken met
de meest recente orthofoto (Figuur 83) is deze toevoeging opvallend. Dat deze toegang voor verstoring
van het bodemarchief van dit deel van het plangebied heeft gezorgd, valt niet te betwijfelen.
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Figuur 82: Plangebied op de orthofoto van 2000-2003.130
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Figuur 83: ’t Zand vandaag op de meest recente orthofoto (2017).131 V.o.n.b.: Koning Albert I-park
met de Koning Albert I-laan en het plangebied, het concertgebouw, ’t Zand als openbaar plein, de
Hoefijzerlaan.
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1.3.3 Archeologisch kader
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt een inschatting maken van het archeologisch potentieel
van het plangebied.
Voor het plangebied zelf is een archeologische waarde gekend (Figuur 84).132 Rondom het
projectgebied werden verder een aantal meldingen teruggevonden (Tabel 1).
Tabel 1: Archeologische waarden in de CAI in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.133
CAI-NUMMER

OMSCHRIJVING

155183

MIDDELEEUWSE BEWONINGSSPOREN, CAPUCIENENKLOOSTER EN STATION

152401

BOEVERIEPOORT

152399

SPOREN ROMEINSE TIJD
152795

en

VULLINGSPAKKET MIDDELEEUWSE GRACHT: DIVERSE VONDSTEN, DIVERSE
DATERINGEN

157466

BEWONINGSSPOREN

152398

STEENTIJD

156892,
155208
155051

132 CAI
133 CAI

2017.
2017.

156034

en

MONUMENTALE RELICTEN, VLOEREN, MUNTEN EN GRAVEN IN EN ROND DE SINTSALVATORKATHEDRAAL
MIDDELEEUWSE GRAVEN EN VLOERNIVEAU’ S
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152393,
155148
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Figuur 84: Plangebied en omgeving op de CAI-kaart134
134 CAI

2017.
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Bij de graafwerken voor de aanleg van de derde fase van de parking van ’t Zand, onder het nieuwe
Concertgebouw, kon in de herfst en winter van 1999 eveneens een archeologisch onderzoek worden
uitgevoerd. De hierbij verkregen data vormen een aanvulling op de eerdere waarnemingen. De
omvangrijke muur (grens Capucienenklooster-meersen) die eerder werd vastgesteld, kon ook in deze
fase waargenomen worden. Merkwaardig was een deuropening met daarnaast een lampnis. De Paters
Capucienen bouwden, in 1840, na de eerste opgave van een aantal kloostergebouwen ten gunste van
het nieuwe station, een nieuwe vleugel tegen deze muur. De resten van dit gebouw, dat door de
verdere uitbreiding van station en spoorweg eveneens geen lang bestaan was beschoren, werden
eveneens ingetekend en gedocumenteerd. In de noordoostelijke hoek kwamen andere
baksteensporen aan het licht. Er is in elk geval een rechthoekig overwelfde put met bodem waaraan
een toevoerkanaal verbonden is dat tenminste een 20-tal meter in de richting van ’t Zand te volgen
was. De structuur is wellicht eveneens in verband te brengen met het Capucienenklooster. De functie
ervan is onzeker. Mogelijk werd op deze manier zuiver water tot in de tuin van het klooster gebracht,
waar het bijvoorbeeld bij het brouwen van bier gebruikt zou kunnen zijn. Deze hypothese is echter
onzeker. Tijdens de periode van de 14e tot de 16e eeuw bevonden zich aan de zuidelijke korte zijde van
’t Zand woonhuizen. De kaart van Marcus Gerards geeft er een afbeelding van. De tuinen en
achterliggende erven van deze huizen werden opgegraven. De archeologische sporen omvatten, net
als bij de eerdere waarnemingen, hoofdzakelijk waterputten en beerputten. Het gaat om ronde
bakstenen beer en/of afvalputten, houten tonwaterputten en vierkante afvalputten met houten
beschoeiing. Een aantal rechthoekige kuilen zonder enige vorm van beschoeiing in de noordoostelijke
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Het plangebied situeert zich binnen een gebied dat werd opgenomen in de Centraal Archeologische
Inventaris, met name CAI-locatie 155183. Reeds in 1979 vonden op ’t Zand uitgebreide graafwerken
plaats, waarbij onder meer de grondvesten van het 19e-eeuwse stationsgebouw evenals van het 17eeeuwse Kapucijnenklooster werden vergraven. Later, in 1991-1992, werden bij het graven van de
werkput voor de aanleg van de tweede fase van de parking van 't Zand onder het Koning Albertpark,
een put met een oppervlakte van ruim 5.000 m² en een diepte tot -8 m, eveneens archeologische
waarnemingen gedaan. Deze waarnemingen hebben toegelaten om de geschiedenis van het terrein
te verklaren. Bodemkundig bevinden we ons op de overgang van de zandrug, die zich op ’t Zand zelf
bevond en zich van het Beursplein in de richting van de Markt uitstrekte, naar de depressie van de
Westmeers. De overgang van zandrug naar depressie wordt gekenmerkt door een uitgesproken zachte
helling (70 cm verval over ca 100 m in het ongestoorde Pleistocene zand). Op dit Pleistocene zand
kunnen de oudste restanten van menselijke activiteit op deze plaats waargenomen worden. Het gaat
om een kleine hoeveelheid schervenmateriaal dat ruim in de 9e tot 11e eeuw gedateerd kan worden.
De tweede fase wordt gevormd door een bijna steriel zandpakket dat plaatselijk tot meer dan een
meter dik is en onderaan licht gelaagd is. Voor zover vastgesteld bevat deze laag geen aardewerk en
er kon geen eenduidige verklaring voor dit pakket naar voren geschoven worden. De volgende fase
betreft bewoningssporen uit de 14e (en mogelijk nog 15e) eeuw, die uitsluitend in het noordelijke
gedeelte van de put werden aangetroffen. Het gaat om verschillende waterputten, afvalputten en
bakstenen muurresten. Deze laatste horen vermoedelijk bij de bewoning die langs de zuidelijke korte
zijde van ‘t Zand was gevestigd. Tijdens de 17e en 18e eeuw werd het terrein opgehoogd en plaatselijk
met afval opgevoerd, tot aan een bakstenen muur die dwars door de put gevolgd kon worden. Deze
muur vormde mogelijk de achtergrens van een aantal volkstuintjes of later wellicht van de tuin van het
Capucienenklooster en is als perceelsgrens nog te herkennen op de Popp-kaart. Behalve van deze muur
werden ook funderingsresten aangetroffen van een gebouw dat in de noordelijke hoek tussen de muur
en het Capucienenreitje gelegen was. De jongste bewoningsfase is te situeren in de 19e eeuw en staat
in verband met de aanleg van het spoorwegstation op ’t Zand. Ten behoeve van de bouw van een
goederenloods werd het Albertpark gedeeltelijk opgehoogd en wellicht ook geëgaliseerd. De
goederenloods werd opgetrokken in baksteen en plaatselijk aangevuld met wellicht hergebruikte
Doornikse kalksteen en veldsteen. De spaarboogfunderingen van het gebouw werden ingegraven in
de pas opgehoogde gronden en steunden op paarsgewijs ingeheide palen.
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zone, zijn mogelijk te interpreteren als zandwinningskuilen. Onder dit laat-middeleeuwse pakket
bevond zich eveneens een bijna steriel zandpakket.
Uit bovenstaande blijkt dat de aflijning van dit item in de CAI niet helemaal correct is. Behalve ’t Zand
is enkel de meest noordelijke zone van het Albertpark reeds volledig vergraven en zijn er bijhorende
werfcontroles en waarnemingen uitgevoerd. Onder het lager gelegen deel van het park (en het
plangebied) bevindt zich momenteel nog geen ondergrondse parking.135
Ten zuiden van de in de CAI opgenomen zone voor het plangebied werd de Boeveriepoort aangeduid
als zone met een verhoogde kans op aantreffen van archeologische sporen (CAI 152401). Het betreft
een toegangspoort tot de stad ter hoogte van de vesten; de tweede omwalling rond de stad Brugge.
Ter hoogte van de Smedenpoort, ten westen van en vlakbij ’t Zand, zouden zich sporen uit de Romeinse
tijd bevinden (CAI 152399). Niet ver van de Smedenpoort werden in de jaren ‘90 van de vorige eeuw
verschillende archeologische artefacten teruggevonden, te dateren in verschillende tijdsperiodes (CAI
152795, 155148 en 152393). Deze vindplaats, ter hoogte van een noord-zuid gerichte middeleeuwse
gracht aan weerszijden van de Zwijnstraat, bevatte vullingspaketten met sporen uit de Romeinse tijd
(fragmenten van tegulae), ijzertijd, laat-Merovingische en/of vroeg-Karolingische periode (scherven)
en sporen uit de vroege en volle middeleeuwen (aardewerk) en een bakstenen afvalput uit de late
middeleeuwen.136
In 2008 werd ten westen van het plangebied een proefonderzoek verricht ter hoogte van de percelen
gelegen tussen de Kammakersstraat en de Paalstraat (CAI 157466). Hier werden bewoningssporen
teruggevonden die te dateren zijn in de late middeleeuwen.137
Ten noorden van het plangebied, ter hoogte van de waterloop de Speelmansrei, werden in de jaren
‘70 van de vorige eeuw sporen van activiteiten uit de steentijd teruggevonden (CAI 152398). De aard
van deze sporen of resten is niet gekend.138

Niet ver van de Sint-Salvatorkathedraal, en eveneens op korte afstand van ’t Zand en het Koning Albert
I-park situeert zich het oude Sint-Janshospitaal (CAI 155051). De Romaanse kapel, daterend uit de late
middeleeuwen, werd opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris vanwege de aanwezigheid
van vlakgraven en verschillende oude vloerniveau ‘s. Deze graven en vloerniveau‘s kwamen in 19831984 aan het licht tijdens een opgraving naar aanleiding van de aan te leggen vloerverwarming.
Door Raakvlak werd voor de heraanleg van een deel van het Koning Albert I-park een archeologienota
opgemaakt. De locatie ligt in het zuidelijke deel van het park waarin ook het plangebied gesitueerd is
en heeft er dus veel mee gemeen. De impact van de geplande werken zou op deze locatie slechts
135
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De CAI-locatie 155208 verwijst naar de Sint-Salvatorkathedraal, gelegen op 200 m ten oosten van het
plangebied (DIBE: 19716). De CAI-waarde slaat op enkele bouwonderdelen van de kathedraal zoals
twee veldstenen muren (bouwfase voorafgaand aan de bestaande romaanse toren), een
klokkengietersoven alsook enkele begravingen te dateren in de middeleeuwen. De CAI-locatie 156034
verwijst naar onderzoek dat werd verricht naar de gelaagdheid van de vloeren in dezelfde SintSalvatorkathedraal. Deze vloeren, alsook laat middeleeuwse munten, kwamen aan het licht gedurende
een opgraving in 2010. Eveneens in 2010 en in 2011 werden opgravingen verricht ter hoogte van het
kerkhof, ten noorden van de kathedraal (CAI 156892). Hierbij werden verschillende graven
aangetroffen, te dateren in de late middeleeuwen.139

86

Verslag van Resultaten

140

ONROEREND ERFGOED VLAANDEREN 2017, ID 3157: VVR p. 43.

BAAC Vlaanderen Rapport 821

miniem zijn en uit landschappelijk bodemonderzoek bleek een groot deel van de ondergrond
(oppervlakkig) te zijn verstoord door de aanleg en afbraak van de 19e-eeuwse spoorlijn. Om deze reden
werd er geen vervolgonderzoek geadviseerd.140
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1.4 Besluit
1.4.1 Datering en interpretatie
De bewoningsgeschiedenis van Brugge en omgeving gaat vermoedelijk terug tot de steentijd. De
oudste aangetroffen sporen in de regio dateren uit het einde van het paleolithicum. Op enkele
kilometers van de huidige binnenstad werden mesolithische sporen aangetroffen en op verschillende
onderzoeksgebieden in de binnenstad werden neolithische vondsten gedaan, voornamelijk in jongere
contexten. Ook de metaaltijden zijn vertegenwoordigd in Brugge en omgeving, met ondermeer
circulaire grafcirkels uit de bronstijd en La Tène-aardewerk uit de ijzertijd.
In de Romeinse periode was de Steenstraat, die uitloopt op ’t Zand, een aftakking van de baan CasselDoornik. In de omgeving van deze straat en het verlengde ervan werden verschillende vondsten
gedaan, zowel losse als in situ, ook in de nabije omgeving van het plangebied. In de loop van de eerste,
tweede en derde eeuw na Christus zouden verschillende bewoningskernen hebben bestaan. Het
belang van Brugge lag toen in de nabijheid van de zee waardoor handel met Engeland en andere
plaatsen in Gallië mogelijk was.
Over de vroege middeleeuwen is niets geweten over het plangebied. In de onmiddellijke omgeving
van het plangebied werd een kleine hoeveelheid schervenmateriaal aangetroffen dat ruim in de 9e tot
11e eeuw gedateerd kan worden. Het is pas in de eerste helft van de 12e eeuw wanneer de eerste
stadsomwalling wordt aangelegd dat het gebied net buiten de kernstad komt te liggen. De stad barst
al snel uit haar voegen en buiten de wallen gaan zich nieuwe wijken en activiteitenzones ontwikkelen.
Door de aanleg van de tweede stadsomwalling in 1297-1300 zal ook het plangebied deel gaan
uitmaken van de ommuurde binnenstad.

In de loop van de 17e eeuw tonen de historische kaarten enkele lang- en diephuizen in de omgeving
van het plangebied, en wordt ook het Capucienenklooster gesticht op ’t Zand. Bij een eerdere
opgraving aan ’t Zand werden delen van dit klooster aangesneden. Bij opgravingen onder het huidige
concertgebouw werden tuinen en erven van de huizen uit de 14e – 16e eeuw opgegraven die zich aan
de zuidelijke korte zijde van ’t Zand bevonden. Hier kwamen hoofdzakelijk water- en beerputten naar
voor. Vermoed wordt dat deze huizen zich net buiten het plangebied bevinden. Ter hoogte van de
meersen lijkt weinig te veranderen in deze periode. Op historische kaarten lijken weides te zijn
afgebeeld, afgezoomd door bomenrijen. Kaarten uit de 18e eeuw tonen nog steeds een gelijkaardige
situatie. Op de kaart van Ferraris uit de tweede helft van de 18e eeuw worden ter hoogte van het
plangebied enkele gebouwtjes afgebeeld. Het is niet geweten wat hun functie was. Ze worden nog
steeds omringd door weiland. Het klooster wordt in 1796 gesloten. Dit betekende ook het einde voor
de kloostergebouwen.
In de loop van de 19e eeuw kent het plangebied en omgeving een metamorfose met de komst van de
spoorweg en het station. Het eerste spoorwegstation werd gebouwd aan ’t Zand, ongeveer ter hoogte
van het klooster dat deels gesloopt wordt. Minstens een deel van het plangebied wordt dan ook door
een spoorlijn oversneden, zo is te zien op de Poppkaart uit het midden van de 19e eeuw. Mogelijk heeft
deze plaatselijk voor heel wat verstoring gezorgd. Nog uit de Poppkaart blijkt dat de meersen op dat
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Het plangebied is minstens gedeeltelijk in meersen gelegen. Dit zijn laaggelegen, drassige gebieden die
gevoelig zijn voor overstroming. In de loop van de 13e eeuw wordt het meersengebied gedeeltelijk
ontwikkeld door het aanleggen van een aantal straten, onmiddellijk ten oosten van het plangebied. Op
de eerste historische kaarten (begin 16e eeuw) zijn ter hoogte van het plangebied lakenramen
afgebeeld. Deze stonden hier vermoedelijk al langer, gezien Brugge al in de 13e eeuw een belangrijk
centrum voor de lakenhandel was. Als in de loop van de 16e eeuw het belang van de lakenhandel
afneemt krijgen de meersen een nieuwe functie als ruimte voor het kweken van hakhout en later als
weide voor het grazen van vee.
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moment gebruikt worden als bleekweide voor linnen. Dit blijkt uit de aanwezigheid van een aantal
langwerpige bassins. Op een prent van Popp van het plangebied is te zien dat linnen op de grond te
drogen ligt en is ook minstens één bassin weergegeven.
Al in 1865 wenst men het bestaande stationsgebouw te vergroten en worden de overblijvende
gebouwen van het Capucienenklooster onteigend. In 1877 wordt dan een nieuw stationsgebouw
aangelegd, in neogotische stijl. Aan het begin van de 20e eeuw wordt vervolgens beslist het station te
verplaatsen naar een locatie net buiten de stadskern. Al in 1904 worden de sporen aangelegd, maar
door de oorlog loopt de bouw van het nieuwe station vertraging op. Het wordt pas in 1939 in gebruik
genomen. In 1948 wordt het neogotische station afgebroken. De locatie van het plangebied wordt dan
omgevormd tot het Koning Albert I-park.Aan de Kapucienenrei werd een hoge wal opgeworpen om de
verkrotte huizen aan de Westmeers weg te stoppen achter een gordel van groen en struiken. Deze wal
is nog tot op vandaag zichtbaar in de parkaanleg ter hoogte van het oostelijk deel van het plangebied
grenzend aan de Kapucienenrei en verklaart het grote hoogteverschil binnen het plangebied.

1.4.2 Archeologische verwachting
Op basis van het historisch en cartografisch onderzoek van eerder gevoerd archeologisch onderzoek
in de nabije omgeving wordt de archeologische verwachting voor het plangebied als hoog ingeschat.
Bovendien ligt het plangebied in een archeologisch vastgestelde zone, wat betekent dat vermoed
wordt dat archeologie nog voldoende goed bewaard aanwezig is.
Het plangebied is gelegen in de marge van een gebied in de stad Brugge, dat reeds heel vroeg een
toonaangevende rol speelde tegenover zijn directe omgeving en de rest van de historische stad
Brugge. Opvallend genoeg is het plangebied, dat zich steeds in de schaduw van deze ontwikkelingen
bevond, hier uiteindelijk zeer weinig door aangetast of beïnvloed. De huidige plannen, waarbij een
parking onder dit gebied van het Koning Albert I-park zal komen, kunnen als de ingreep gezien worden
met de grootste impact op deze zone doorheen de geschiedenis. Het historisch en archeologisch
bureauonderzoek heeft immers kunnen aantonen dat het plangebied doorheen de geschiedenis erg
weinig belast is geweest met de ontwikkelingen, kenmerkend voor de evolutie van een bloeiende stad.
De voornaamste reden hiervoor is ongetwijfeld de ligging van het leeuwendeel van het plangebied in
Het Groene, een meersengebied.
Door de aanleg van een spoorlijn is een deel van het plangebied mogelijk verstoord, maar de omvang
van deze verstoringen is niet gekend. Het gebied is steeds onbebouwd gebleven en gebruikt voor
activiteiten met eerder weinig impact in de bodem. De kans is dus groot dat eventuele resten uit de
prehistorie, metaaltijden en Romeinse tijd en middeleeuwen bewaard bleven.

De archeologische verwachting voor deze perioden is matig tot hoog. In de omgeving van Brugge
werden al vondsten gedaan uit het paleolithicum, het mesolithicum en het neolithicum. De locatie van
het plangebied op de zuidelijke helling van een zandrug maakt het een geschikte plaats voor
kampementen van jagers-verzamelaars. Op ca. 350 m ten noorden van het plangebied werden al
sporen uit de steentijd aangetroffen. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied werden tot op
vandaag geen sporen uit de metaaltijden aangetroffen. Toch weten we dat de metaaltijden zijn
vertegenwoordigd in Brugge en omgeving, met onder meer circulaire grafcirkels uit de bronstijd en La
Tène-aardewerk uit de ijzertijd.
Romeinse tijd
De archeologische verwachting voor de Romeinse tijd is matig tot hoog. Op korte afstand van het
plangebied liep een Romeinse weg. In de nabije omgeving van deze weg werden in het verleden al
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Romeinse sporen aangetroffen, ook in de omgeving van het plangebied. Het is bovendien vrij zeker in
de omgeving van de huidige binnenstad zich een Romeinse nederzetting situeerde.
Middeleeuwen en nieuwe tijd
Gedurende de volledige middeleeuwen en de nieuwe tijd bevond het plangebied zich in een perifere
zone van de stadskern, op de overgang tussen het iets hogergelegen ’t Zand en de lagergelegen en
nattere meersen. Het is mogelijk dat zich aan de noordzijde van het onderzoeksgebied resten van
erven en tuinen bevinden, met mogelijk beerputten of waterputten. De kans is echter reëel dat deze
zich, net als het Capucienenklooster, net buiten het plangebied bevinden. De kans is wel groot om
restanten van lakenramen aan te treffen. Vermoedelijk van de 14e tot de 17e eeuw stonden ter hoogte
van het plangebied lakenramen en was het dus een belangrijke locatie voor een van de fasen in de
productie van laken, waar Brugge zo bekend om stond. De kans om hier sporen van aan te treffen is
groot, in de vorm van paalsporen van de lakenramen en lakenloodjes uit verschillende perioden.
Mogelijk kunnen ook sporen van andere ambachten die verband hielden met de lakennijverheid
aangetroffen worden. Later werd het gebied gebruikt als veeweide en locatie om hakhout te kweken.
Dit heeft vermoedelijk weinig sporen achtergelaten. De latere functie van het terrein als bleekweide
heeft meer dan waarschijnlijk wel sporen achtergelaten. Het kan dan gaan om restanten van
waterbassins en om kleine archeologische vondsten die de mensen verloren tijdens het bleken van het
linnen: munten, medaillons en andere kleine objecten. Het is niet geweten vanaf wanneer het terrein
deze functie kreeg. We weten wel dat het plangebied in het midden van de 19e eeuw nog die functie
had. De kans om sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd aan te treffen is dus zeer hoog.
19e eeuw tot heden
Uit de meer recente periodes is de kans op het aantreffen van archeologie die te plaatsen is in de
ontwikkeling van ’t Zand en het meersengebied tot station en spoorwegbedding relatief groot. Hoewel
het plangebied zich hier steeds aan de zijde leek te bevinden, is het niet ondenkbaar dat deze
ontwikkelingen toch hun invloed hebben gehad op het plangebied (cf. tweede stationsgebouw en
spoor). Mogelijk heeft de aanleg van deze spoorlijn een deel van het plangebied verstoord maar de
omvang van deze verstoring is nog niet gekend.
Tot slot zijn er de meest recente ontwikkelingen bij de eerste en tweede heraanleg van ’t Zand en in
het verlengde de Koning Albert I-laan en het Koning Albert I-park. Deze meer recente gebeurtenissen
kunnen echter ook als een verstorende factor gezien worden voor de aanwezige archeologie van
vroegere eeuwen ter hoogte van het plangebied. Een voorbeeld is de ophoging van het oosten van het
plangebied tot een talud of wal in zandgrond. Een ander voorbeeld is de toegang tot de ondergrondse
parkeergarage onder het concertgebouw. Deze laatste ingreep zorgde ongetwijfeld voor een grote
verstoring van het noordwestelijke deel van het plangebied.

Over de steentijden, metaaltijden en Romeinse tijd in het gebied van de stad Brugge (kern en
agglomeratie) is weinig informatie voorhanden. Dit is over het algemeen dens bebouwd gebied, al
eeuwenlang, waardoor oudere sporen vaak verdwenen zijn. Het onderzoeksgebied bleef tot op heden
onbebouwd en biedt dus een unieke kans om sporen uit prestedelijke context aan te treffen.
Sporen te dateren in de vroege middeleeuwen kunnen opheldering brengen omtrent de vroegste
ontwikkeling van dit deel van de stad Brugge. Over dit stadsdeel, gelegen buiten de grenzen van de
eerste omwalling, zijn weinig bronnen beschikbaar. Hierbij kunnen de vragen naar de verschillende
functies van het gebied en activiteiten op het plangebied mogelijk beantwoord worden. Mogelijk kan
meer inzicht verschaft worden in de Brugse lakennijverheid, met namen het opspannen van laken en

BAAC Vlaanderen Rapport 821

1.4.3 Potentieel op kennisvermeerdering
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het droogscheren op het raam. Ook de functie van perifere stadsdelen kan beter worden begrepen
met een onderzoek van het terrein.
De zuidelijke muur van het kloosterdomein werd bij eerder archeologisch onderzoek onder het
concertgebouw reeds aangesneden. De kans om kloosterresten aan te treffen in het onderzoeksgebied
is dus eerder klein. Ook de huizenblokken die grensden aan de zuidzijde van ’t Zand situeren zich
vermoedelijk net buiten het plangebied. De mogelijke kenniswinst over activiteiten op ’t Zand, in het
Capucijnenklooster en de middeleeuwse bewoning rond het plein is dus eerder klein.
Tot slot kan een archeologisch onderzoek ook duidelijkheid scheppen over de ontwikkeling van de
infrastructuur te Brugge.

1.4.4 Afweging noodzaak verder vooronderzoek
Het plangebied heeft een aantoonbaar hoog archeologisch potentieel. Het gebied ligt in een
archeologische zone en aan de hand van deze bureaustudie kon worden aangetoond dat het potentieel
op kennisvermeerdering zeer groot is voor alle perioden van steentijd tot nieuwe tijd. Gezien de
volledige verstoring van de bodem door de aanleg van de ondergrondse parkeergarage en de
plaatselijke verstoring door de aanleg van het park en het verlaagd terras zullen mogelijk aanwezig
archeologische resten onherroepelijk verloren gaan.
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Het westelijke deel van het terrein werd in de loop van de 18e eeuw mogelijk verstoord door de aanleg
van een spoorweg. De mate van verstoring en de impact die de aanleg van het Koning Albert I-park
had, is niet gekend en zal moeten aangetoond worden aan de hand van een landschappelijk
bodemonderzoek.
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141

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED 2016, fig.3.
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Figuur 85: Beslissingsboom voor verder archeologisch vooronderzoek.141
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2 Landschappelijk bodemonderzoek
2.1 Beschrijvend gedeelte
2.1.1 Administratieve gegevens
Naam site

Brugge, Parking ‘t Zand

Ligging

’t Zand, Brugge, West-Vlaanderen

Kadaster

Brugge, afdeling 3, sectie C, openbaar domein

Coördinaten

Noordwest: x: 69576; y: 211016
Noordoost: x: 69670; y: 211035
Zuidwest: x: 69618 ; y: 210672
Zuidoost: x: 69691 ; y: 210623

Landschappelijk
bodemonderzoek

Projectcode BAAC Vlaanderen

2018-0154

Projectcode

2018A242

Veldwerkleider

Nick Krekelbergh

Erkend archeoloog

Sarah Linten (archeoloog)

Betrokken actoren

Nick Krekelbergh (archeoloog)
Mike Creutz (aardkundige)

Betrokken derden

Frederik Roelens, Raakvlak
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Plangebied op de topografische kaart: zie Figuur 1
Plangebied op de kadasterkaart (GRB): zie Figuur 2
Plangebied op de meest recente orthofoto: zie Figuur 3
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2.1.2 Archeologische voorkennis
Zie 1.3.3 Archeologisch kader.

2.1.3 Onderzoeksopdracht
De concrete doelstellingen van het verder vooronderzoek hebben betrekking op een analyse van de
opbouw en genese van het huidige bodemarchief ter hoogte van het onderzoeksterrein. Verder moet
worden nagegaan of de kenmerken van het bodemarchief gevolgen hebben voor het archeologisch
potentieel van het onderzoeksterrein. Volgende onderzoeksvragen dringen zich op.
-

Is de bodem ter hoogte van het plangebied recent verstoord?

-

Indien ja, tot op welke diepte?

-

Werd het terrein recent opgehoogd?

-

Indien ja, wat is de aard en de dikte van deze ophoging?

-

Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

-

Wat is de huidige bodemopbouw?

-

Bestaat deze opbouw uit één of meerdere bodemhorizonten?

-

Welke bodemhorizonten worden aangetroffen en wat is de genese ervan?

-

Zijn deze bodemhorizonten antropogeen of organisch van aard?

-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:
-

Wat is de aard van dit niveau?

-

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

-

Kan dit niveau gedateerd worden?

-

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische
site?

-

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

-

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

2.1.4 Beschrijving ingreep / geplande werken
Zie 1.1.5 Geplande werken en bodemingrepen.

2.1.5 Randvoorwaarden
BAAC Vlaanderen Rapport 821

Zie 1.1.6 Randvoorwaarden.
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2.2 Werkwijze en strategie van het vooronderzoek
2.2.1 Methode en technieken
Om een beeld te bekomen van de bodemopbouw in het plangebied en de gaafheid van het
bodemprofiel te controleren werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd in de vorm van
landschappelijke boringen. In de regel worden de boringen gezet volgens een raster waarbij de
boorpuntsafstand 25 m bedraagt en de raaiafstand 25 m. Rekening houdende met de vorm van het
plangebied en de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond werden de boringen zo
gelijkmatig mogelijk over het areaal van de geplande verstoring verspreid. In totaal werden er 15
boringen gezet, verspreid over het plangebied. Hiervan werden de 10 boringen die waren gelegen in
de parkingzone mechanisch uitgevoerd, waarbij liners van 50 en 32 mm in de grond werden geklopt
met behulp van een Geoprobe 6620DT. De diepte waarop deze boringen zijn uitgevoerd varieerde
tussen 480 en 840 cm beneden maaiveld, afhankelijk van de dikte van het ophoogpakket en de diepte
van het Paleogeen substraat. In het zuiden van het plangebied, waar parkaanleg is voorzien, werden
nog vijf aanvullende handmatige boringen gezet met een combiboor van 7 cm. Deze boringen hadden
tot doel de impact van de beperkte ingrepen in dit deel van het plangebied op het potentiële
bodemarchief in te schatten. Gezien de geringe diepte van de ingrepen werd geen van deze boringen
dieper gezet dan 200 cm beneden maaiveld. De mechanische boringen kregen een nummer van 1 t/m
10, de handmatige boringen werden genummerd van 101 t/m 105.
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De boringen werden per laag of horizont lithologisch en bodemkundig beschreven. Belangrijke
bodemeigenschappen, zoals textuur, bodemstructuur, oxidoreductie, kalkgehalte, biologische
processen, chemische processen, mineralogische processen en bodemhorizonten werden
gedetermineerd en beschreven. De beschrijving van de boringen gebeurde conform de FAO Guidelines
for soil description en de Code van Goede Praktijk. Tijdens het landschappelijk booronderzoek werden
geen vondsten gedaan of sporen aangetroffen. Er werden geen stalen ingezameld en er is ook geen
nood aan conservatie.
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Figuur 87: Zicht op het plangebied, gezien vanuit het noordoosten (Foto door N. Krekelbergh, 22-022018)
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Figuur 86: Het plangebied, gezien vanuit het noorden. Het plangebied is in gebruik als park en bestaat
uit een plantsoen met uitgestrekt gazon en verspreide boom- en struikpartijen. Het park wordt
doorkruist door verschillende kronkelende, met klinkers verharde paden en gekenmerkt door een
kunstmatig glooiend reliëf (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 89: Noordoostelijke helft van het plangebied, met uitgesproken kunstmatige verhoging van het
reliëf (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 88: Noordelijke helft van het plangebied. Op de achtergrond het Brugse Concertgebouw (Foto
door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 91: Het plangebied, gezien vanuit het zuiden (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 90: Zuidelijke helft van het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 93: Het plangebied gezien vanuit het zuidwesten (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 92: Oostelijke helft van het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 22-02-2018)

99

Verslag van Resultaten

Figuur 94: Het westen van het plangebied, gezien vanuit het noorden (Foto door N. Krekelbergh, 2202-2018)

2.2.2 Organisatie van het vooronderzoek
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Op 22 en 23 februari 2018 werden door aardkundigen Nick Krekelbergh en Mike Creutz in
samenwerking met Geosonda 10 boringen geplaatst binnen het plangebied. De boringen werden gezet
met een Geoprobe 6620DT (Figuur 95). De bedoeling van de boringen bestond in het controleren van
de intactheid van het bodemprofiel, de diepte van het archeologisch vlak en het reconstrueren van de
bodem- en landschapsgenese binnen het plangebied. Daarnaast werden op 2 maart 2017 nog 5
aanvullende, handmatige boringen geplaatst door aardkundige Nick Krekelbergh. Deze boringen zijn
handmatig uitgevoerd met een combiboor met een diameter van 7 cm. De doelstelling van deze
boringen bestond voornamelijk in het controleren van de potentiële impact van de geplande
werkzaamheden op het mogelijk aanwezige bodemarchief.
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Figuur 95: Opstelling van de Geoprobe 6620DT in het plangebied (Foto door N. Krekelbergh, 22-022018)

2.2.3 Afwijkingen uitvoer onderzoek
Tijdens het plannen van de boringen werd rekening gehouden met de opgevraagde KLIP-gegevens.
Voorafgaand aan de boring werd de ondergrond gescand op de mogelijke aanwezigheid van leidingen
in de ondergrond. Op grond van de ontvangen signalen werden twee boringen enkele meter verplaatst
(boring 3 en 7). Ook werd één boring verplaatst vanwege de aanwezigheid van een struikenpartij die
een correcte opstelling van de Geoprobe onmogelijk maakte. Boring 1 stuikte op puin op een diepte
van 220 cm en werd naderhand op korte afstand van de eerste locatie met succes opnieuw gezet,
gebruik makend van liners met een diameter van 32 mm.
Verder werd het onderzoek volledig uitgevoerd conform de opgestelde methode en strategie en
conform de Code van Goede Praktijk.

2.2.1 Inbreng specialisten en externe wetenschappelijke begeleiding
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Er werd geen beroep gedaan op externe specialisten.
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Figuur 96: Situering van de landschappelijke boringen op het GRB.
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2.3 Assessmentrapport landschappelijk bodemonderzoek
2.3.1 Assessment vondsten
In de boringen zijn vijf vondsten aangetroffen (voor vondstenlijst zie bijlage 8). In boring 1 is een
wandfragment van steengoed met zoutglazuur aangetroffen op een diepte van ongeveer 80 cm
beneden maaiveld (vondstnr. 1). Vermoedelijk gaat het hierbij om Raeren-steengoed en dateert het
uit de 16e-18e eeuw. In boring 2 werd een wandfragment roodbakkend aardewerk aangetroffen op
een diepte van ca. 750 cm beneden maaiveld (vondstnr. 2). Het fragment dateert uit de late
middeleeuwen-nieuwe tijd, vermoedelijk uit de 14e-15e eeuw maar mogelijk is het iets jonger. In boring
5 werd een roodbakkend randfragment van een kom met loodglazuur aangetroffen op een diepte van
ongeveer 400 cm beneden maaiveld (vondstnr. 3). Het fragment dateerde uit de 16e tot 18e eeuw. In
boring 8 werd een ongeglazuurd oorfragment van een grape met roetsporen aangetroffen op een
diepte van ca. 240 cm beneden maaiveld (vondstnr. 4). De datering ligt in de 14 e-16e eeuw. Eveneens
in boring 8 werd een roodgevlamd randfragment van een drinknap in Siegburg-steengoed
aangetroffen (vondstnr. 5). Het fragment dateert uit de 15e-16e eeuw. De diepte waarop het werd
aangetroffen bedroeg ca. 290 cm beneden maaiveld.
Alle vondsten werden aangetroffen in het ophoogpakket (Ap-horizonten) en waren niet in situ. Ze
vormen dus geen directe indicatie voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen binnen de
grenzen van het plangebied (zie paragraaf 2.3.6.3).

2.3.2 Assessment stalen
Niet van toepassing.

2.3.3 Conservatieassessment
Niet van toepassing.

2.3.4 Assessment sporen en structuren
Niet van toepassing.

2.3.5 Assessment onderzoeksterrein
2.3.5.1

Landschappelijke, geografische en geofysische situering

Zie paragraaf 1.3.1
2.3.5.2

Historische situering

Zie paragraaf 1.3.2
2.3.5.3

Archeologische situering

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Zie paragraaf 1.3.3
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2.3.6 Analyse van het landschappelijk bodemonderzoek
2.3.6.1

Resultaten landschappelijk bodemonderzoek

Mechanische boringen
Boring 1 werd gezet tot op een diepte van 600 cm beneden maaiveld, nadat een eerste poging stuikte
op puin op een diepte van ca. 220 cm beneden maaiveld. Het ophoogpakket ter plaatse was zeer dik,
tot 580 cm beneden maaiveld. Het rustte rechtstreeks op het Paleogeen substraat (Cr-horizont), dat
hier bestond uit groengrijs, goed gesorteerd, matig fijn zand. Hierin waren wat fragmenten van
plantenresten aanwezig. Daarboven waren verschillende ophoogpakketten (Ap-horizonten) aanwezig,
bestaande uit (donker)grijsbruin tot donkergrijs, matig slecht tot matig goed gesorteerd, humeus zand
met puinfragmenten als bijmenging. Tussen 360 en 460 cm beneden maaiveld kwam een laag
donkerbruingeel zand voor zonder puinfragmenten. Op 360 cm beneden maaiveld werd een
betonfragment aangetroffen, wat wijst op het zeer recente karakter van het bovenliggende pakket.

Figuur 97: Boring 1 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
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Boring 2 werd doorgezet tot op een diepte van 840 cm beneden maaiveld. Ook hier was een zeer dik
ophoogpakket aanwezig, wat de reden was waarom deze boring tot op dergelijke grote diepte diende
te worden doorgezet. Aan het reliëf was duidelijk te zien dat deze boring zich situeerde bovenop een
kunstmatige verhoging, op 10,51 m +TAW. Het ophoogpakket was onderverdeeld in een groot aantal
lagen en pakketten (Ap-horizonten). Een aantal daarvan waren soms puinhoudend en doorgaans
humeus, maar tussen 240 en 480 cm beneden maaiveld was een pakket lichtbruingeel tot bruingeel,
goed gesorteerd matig fijn zand zonder veel organische stof aanwezig, weliswaar enigszins gelaagd
met dunne zandige en humeuze laminae. Tussen 680 en 760 cm beneden maaiveld bevond zich een
matig humeuze, donkergrijze laag met puin als bijmenging, waarin ook aardewerk werd aangetroffen.
Hieronder ging het de boring over in het Paleogeen substraat (Cr-horizont), dat bestond uit fijn,
grijsgroen zand met houtresten.
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Figuur 98: Boring 2 van 0 (linksonder) tot 840 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
In boring 3 werd het Paleogeen substraat aangetroffen op een diepte van 700 cm beneden maaiveld.
Net als in de vorige boringen was daarboven een heterogeen ophoogpakket aanwezig, met humeuze
lagen (Ap-horizonten) aan de top van het profiel en net boven het Paleogeen substraat, met
daartussen enkele pakketten die bestonden uit al dan niet sterk gelaagd zand met minder of weinig
organische stof. Dit niveau situeerde zich in deze boring tussen 180 en 480 cm beneden maaiveld. De
top van de Cr-horizont was enigszins verstoord. Het moedermateriaal bestond uit donkergroengrijs,
matig fijn, matig slecht gesorteerd kleiig zand. In de matrix waren enkele meer kleiige delen aanwezig.

Vanaf boring 4 begon het beeld dat naar voor kwam uit de eerste drie boringen (een dik ophoogpakket
dat rechtstreeks bovenop het Paleogeen lag) enigszins af te wijken. Ten eerste werd het ophoogpakket
minder dik: in boring 4 was dit nog 420 cm (t.o.v. 600-760 cm in de vorige boringen). Onder dit opnieuw
een zeer heterogene pakket dat bestond uit verschillende Ap-horizonten. Tussen 420 en 440 cm
beneden maaiveld was een pakket grijsbruin kleiig zand aanwezig, dat kon worden geïnterpreteerd als
sterk vergaan/veraard veen (H-horizont of histic horizon). Daaronder was een laag donkerbruin kleiig
zand aanwezig tot 460 cm beneden maaiveld, dat geïnterpreteerd werd als veraard veen. Deze tweede
H-horizont bevatte matig veel houtresten. Vervolgens ging de boring over in de Cr-horizont, bestaande
uit blauwgrijs, matig fijn, goed gesorteerd zand met matig veel houtresten
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Figuur 99: Boring 3 van 0 (linksonder) tot 720 (rechtsboven) cm beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
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Figuur 100: Boring 4 van 0 (linksonder) tot 480 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
In boring 5 werden opnieuw organische sedimenten aangetroffen. Het humeuze en puinhoudende
ophoogpakket was hier van vergelijkbare diepte als in boring 4 (430 cm). Tussen 360 en 430 cm
beneden maaiveld was dit pakket donkergrijs van kleur en sterk humeus. Daaronder bevond zich
opnieuw een organisch pakket, net als in boring 4. Tussen 430 en 460 cm beneden maaiveld was een
donkerbruine H-horizont aanwezig, bestaande uit veraard veen. Hieronder bevond zich een pakket
sterk vergaan veen, eerder te omschrijven als venig zand. Dit materiaal was donkerbruin van kleur en
ging op 500 cm beneden maaiveld vrij scherp over in de onderliggende Cr-horizont bestaande uit
groengrijs, goed gesorteerd, matig fijn zand. Op 560 cm beneden maaiveld bevond zich evenwel een
pakket lemige klei. Deze laag vormde een aquitard waarop stuwwater bleef staan, waardoor de
bovenliggende laag erg vochtig en onderaan waterverzadigd was. De top van de kleilaag was slechts
20 cm dik en werd onderbroken door een 10 cm dikke, bruine veenlaag (opnieuw veraard veen),
waarna het profiel weer overging in dezelfde grijze lemige klei.

Boring 6 werd gekenmerkt door een ophoogpakket met een dikte van 370 cm. Hieronder ging het
profiel meteen over in een 30 cm dikke laag donkerbruin, sterk vergaan veen. Hierna werd deze laag
onderbroken door een 10 cm dikke laag grijsgroen zand, waarna de boring opnieuw overging in
donkerbruin veen. Dit veen was over het algemeen eveneens sterk vergaan, maar bevatte wel matig
veel houtresten. Vanaf 470 cm beneden maaiveld ging de boring over in grijsgroen, goed gesorteerd,
matig fijn zand met enkele houtresten. Vanaf 560 cm ging het profiel over in grijs, goed gesorteerd,
matig fijn, kleiig zand.
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Figuur 101: Boring 5 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto genomen op
22-02-2018)
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Figuur 102: Boring 6 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
In boring 7 was het ophoogpakket 450 cm dik. Daaronder bevond zich opnieuw een H-horizont, hier
bestaande uit donkerbruin veraard veen. Dit organisch pakket was 40 cm dik en ging op 490 cm
beneden maaiveld over in blauwgrijs, matig fijn, goed gesorteerd zand. Op 550 cm beneden maaiveld
veranderde de textuur naar blauwgrijze zandige klei met enkele dunne humeuze sublagen, om op 590
cm beneden maaiveld over te gaan in een bruingrijze laag met meer organische stof. Het ging hierbij
om erg fijn materiaal: humeus slib. De onderdiepte van de boring bedroeg 600 cm.

Figuur 103: Boring 7 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)

Figuur 104: Boring 8 van 0 (linksonder) tot 480 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
Boring 9 vertoonde een ophoogpakket met een dikte van 370 cm. Daaronder was opnieuw een H-

horizont aanwezig, bestaande uit donkerbruingrijs veen met veel houtresten. Tussen 450 en 470 cm
beneden maaiveld was een overgangshorziont aanwezig, bestaande uit donkerbruingrijs, zwak
humeus zand. Deze laag is mogelijk ontstaan door de inspoeling van humuszuren vanuit het
veenpakket. Tussen 470 en 550 cm beneden maaiveld bevond zich de Cr-horizont, bestaande uit
blauwgrijs, matig fijn, goed gesorteerd zand met veel houtresten. Deze ging op 550 cm beneden
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In boring 8 was een gelaagd ophoogpakket aanwezig met een dikte van 330 cm beneden maaiveld.
Hieronder kwam een donkerbruine, veraarde veenlaag (H-horizont) voor met een dikte van 30 cm.
Daarna ging het profiel over in de Cr-horizont, die bestond uit matig fijn, goed gesorteerd, groengrijs
zand.
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maaiveld over in een donkerblauwgrijs, 20 cm dik pakket grijze lemige klei en vervolgens in zandige
klei.

Figuur 105: Boring 9 van 0 (linksonder) tot 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
In boring 10 was het ophoogpakket slechts 250 cm dik. Daaronder bevond zich een eerste veenpakket
tot 320 cm beneden maaiveld. Daaronder bevond zich een pakket van 100 cm dik bestaande uit
lichtgroengrijs, goed gesorteerd, matig fijn zand. Tussen 420 en 440 cm beneden maaiveld was een
pakket sterk humeus, grijs slib (gyttja-achtige afzetting) aanwezig. Deze afzetting was tevens, in
tegenstelling tot alle andere lagen en horizonten in de boring, kalkrijk. Onder deze afzetting bestond
de lithologie volledig uit fijn, goed gesorteerd zand, met enkele dunne humeuze sublagen.

Figuur 106: Boring 10 van 0 (linksonder) en 600 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 22-02-2018)
Handmatige boringen
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Boring 101 kon slechts worden doorgezet tot op een diepte van 70 cm beneden maaiveld. In de boring
waren drie ophooglagen (Ap-horizonten) zichtbaar. Al deze lagen bestonden uit slecht gesorteerd,
matig fijn, humeus zand. De kleur varieerde van donkerbruingrijs tot geelgrijs, afhankelijk van het
gehalte aan organische stof in de horizonten. Tussen 20 en 50 cm waren wat puinfragmenten
aanwezig. Uiteindelijk stuikte de boor op een puinrijke laag op 70 cm beneden maaiveld.
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Figuur 107: Boring 101 van 0 (links) tot 70 cm (rechts) (Foto door N. Krekelbergh, 02-03-2018)
Boring 102 kon dieper worden doorgezet, tot 200 cm beneden maaiveld. In totaal werden vijf Aphorizonten onderscheiden in deze boring. Deze bestonden allemaal uit slecht tot matig goed
gesorteerd, matig fijn, humeus zand. Twee niveaus waren lichter van kleur en bevatten minder
organische stof dan de andere drie lagen, respectievelijk tussen 20 en 80 en tussen 95 en 130 cm
beneden maaiveld. Binnen 200 cm werden er geen natuurlijke sedimenten aangetroffen.
Puinfragmenten werden als bijmenging aangetroffen tussen 20 en 80 en tussen 130 en 200 cm
beneden maaiveld.

Boring 103 werd gezet tot op een diepte van 150 cm. Slechts twee pakketten werden aangetroffen in
deze boring. De bovenste Ap-horizont bestond uit donkerbruingrijs, slecht gesorteerd, matig fijn, zwak
humeus zand. Daaronder kwam een dik zwart pakket voor, bestaande uit slecht gesorteerd, matig fijn,
matig humeus zand. Als bijmenging was een grote hoeveelheid sintels aanwezig. Dit pakket ging door
tot 150 cm beneden maaiveld en stuikte dan op puin.
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Figuur 108: Boring 102 van 0 (rechtsboven) tot 200 cm (linksonder) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 02-03-2018)
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Figuur 109: Boring 103 van 0 (linksboven) tot 150 cm (midden onder) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 02-03-2018)

Figuur 110: Boring 104 van 0 (linksonder) tot 200 cm (rechtsboven) beneden maaiveld (Foto door N.
Krekelbergh, 02-03-2018)
Boring 105 kon worden gezet tot 110 cm beneden maaiveld. In deze boring waren drie
ophoogpakketten (Ap-horizonten) aanwezig, waarbij het onderste pakket, gesitueerd tussen 80 en 110
cm beneden maaiveld, erg puinrijk was. Uiteindelijk stuikte de boring binnen dit pakket. Een
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Boring 104 kon worden doorgezet tot 200 cm beneden maaiveld en bestond in zijn geheel uit
opgebrachte en versmeten pakketten (Ap-horizonten). Onder een dunne humeuze bouwvoor,
bestaande uit donkergrijs, zwak humeus, matig fijn, matig goed gesorteerd zand. Daaronder kwam een
laag voor die relatief arm was aan organische stof en bestond uit lichtbruingeel, matig fijn, goed
gesorteerd zand. Deze laag was evenwel grijs gevlekt. Op 100 cm beneden maaiveld was een 10 cm
dikke laag aanwezig, die sterk het uiterlijk had van een Bs-horizont. De laag bestond uit oranjebruin,
matig fijn, goed gesorteerd zand. Tevens waren ijzerconcreties aanwezig in deze horizont. Het lijkt
hierbij te gaan om versmeten materiaal dat uit oorspronkelijke Bs-horizont afkomstig was. Daaronder
bevond zich een sterk humeuze, donkergrijze laag met puinfragmenten als bijmenging. Deze laag was
lichtbruin gevlekt en reikte tot de onderdiepte van de boring (200 cm beneden maaiveld).
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nabijgelegen sleuf die net buiten het plangebied was gegraven tot op een diepte van ca. 80 cm
beneden maaiveld, toonde het verstoorde en met puin aangereikte karakter van de ondergrond ter
hoogte van deze boring.

Figuur 111: Boring 105 van 0 (linksonder) tot 110 cm (linksboven) beneden maaiveld (Foto, door N.
Krekelbergh, 02-03-2018)
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Figuur 112: Puinhoudende ondergrond in sleuf net ten zuidwesten van het plangebied. De boor fungeert
als schaalaanduiding, de hoogte van het handvat bedraagt 125 cm (Foto door N. Krekelbergh, 02-032018)
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Figuur 113: Puinhoudende ondergrond in sleuf net ten zuidwesten van het plangebied (Foto door N.
Krekelbergh, 02-03-2018)
2.3.6.2

Interpretatie onderzochte gebied

Zoals gezegd was in boring 4 t/m 10 een veenpakket aanwezig (H-horizont of histic horizon). Doorgaans
ging het om veraard veen, waarin weinig herkenbare plantenresten aanwezig waren, behoudens wat
houtfragmenten. De dikte van dit veenpakket varieerde tussen 30 en 80 cm. Omtrent de datering van
dit veenpakket zijn er geen aanwijzingen in de boringen. De top ervan is vermoedelijk verstoord bij de
ingrepen op het terrein die geleid hebben tot de ophoging ervan. Het is niet duidelijk of het veen
oorspronkelijk begraven lag onder een ander facies, bijvoorbeeld eolisch dekzand, of tot voor de
ophogingen op het terrein direct aan de oppervlakte voorkwam. Vermoed kan worden dat het gaat
om veen dat in de loop van (Laat-)Holoceen is gegroeid op de vochtige meersgronden (zie paragraaf
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Uit de boringen bleek dat in het ganse plangebied een dik ophoogpakket aanwezig was. De dikte van
dit pakket varieerde evenwel aanzienlijk tussen 760 cm in het noorden van het plangebied (boring 2)
en slechts 250 cm in het zuiden ervan (boring 10). Dit verschil in dikte kan deels gerelateerd worden
aan het verschil in maaiveldhoogtes. Zo bevond het maaiveld zich op 10,51 m +TAW ter hoogte van
boring 2 en op 9,27 m +TAW ter hoogte van zowel boring 1 als boring 3. Naar het zuiden toe nam de
hoogte van het maaiveld echter af. Het laagst gelegen boorpunt was boorpunt 10, gelegen op 6,02 m
+TAW, dus 4,48 m lager dan boring 2. Het verschil in dikte van het ophoogpakket tussen boring 2 en
boring 10 bedroeg 5,1 m. Aldus kan het verschil in dikte grotendeels verklaard worden door het feit
dat het terrein met name in het noordelijke deel van het plangebied veel sterker is opgehoogd,
hetgeen duidelijk zichtbaar is aan het maaiveld. Daarnaast is het opvallend dat het ophoogpakket in
boring 1 t/m 3 rechtstreeks op het zandsubstraat rust, terwijl in de overige boringen een tussenliggend
organisch veenpakket voorkomt. In boring 10 was dit venig pakket 70 cm dik. De dikte van het
veenpakket en het verschil in maaiveldhoogte tussen boring 2 en boring 10 bedraagt in totaal 5,18 m.
Dit is nagenoeg gelijk aan het verschil in de dikte tussen de ophoogpakketten van beide boringen. Aldus
kan worden aangenomen dat boringen 1 t/m 3 niet alleen het sterkst zijn opgehoogd, maar ook dieper
zijn verstoord dan boringen 4 t/m 10. De venige horizonten zijn hier verwijderd en het ophoogpakket
rust rechtstreeks op de dieperliggende zandige sedimenten. Gezien de dikte van het ophoogpakket
(minimaal 250 cm) reikte geen van de handmatige boringen tot beneden de opgebrachte Aphorizonten. De ophoging kan in verband worden gebracht met de aanleg van het Koning Albert I-park
in 1947-‘48. Het kunstmatige reliëf dat daarbij werd gecreëerd, vindt zijn weerslag in de uiteenlopende
dikte van de ophoogpakketten.
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1.3.2). Deze inschatting komt ook overeen met de gegevens op de quartairgeologische kaart (zie
paragraaf 1.3.1). Gezien het feit dat veen doorgaans veraard of sterk vergaan was, is de kwaliteit ervan
voor de conservatie van organische resten eerder laag. Dit is het gevolg van fysieke rijping die heeft
plaatsgevonden, vermoedelijk als gevolg van een ontwatering van het terrein.
Onder het veenpakket bestond het moedermateriaal uit goed gesorteerd, matig fijn zand dat
doorgaans grijsgroen van kleur was. Binnen dit facies waren echter nog enkele variaties aanwezig, of
veranderingen van facies. Op grotere diepte ging het profiel vaak over in meer fijnkorrelige en soms
zelfs organische afzettingen. In boring 5 ging het profiel op 560 cm beneden maaiveld over in lemige
klei. Tussen 580 en 590 cm beneden maaiveld was dan weer een organisch niveau aanwezig. In boring
5 ging het profiel over in kleiig zand, eveneens op 560 cm beneden maaiveld. In boring 6 ging het
profiel op 550 cm over in een meer fijnkorrelige afzetting (zandige klei), met dunne humeuze sublagen.
Op 590 cm beneden maaiveld bevond zich opnieuw een organisch niveau, bestaande uit humeus slib.
In boring 9 bevond de overgang naar kleiig materiaal (lemige en zandige klei) zich op 550 cm beneden
maaiveld. In boring 10 werd een gyttja-achtige afzetting aangetroffen tussen 420 en 440 cm beneden
maaiveld. Daaronder ging het profiel over in fijn, goed gesorteerd zand met enkele humeuze sublagen.
De afzettingen zijn grijsgroen van kleur, glauconiethoudend en werden geïnterpreteerd als behorende
tot het Lid van Vlierzele (Formatie van Gentbrugge). Deze Paleogene afzetting is homogeen zandig aan
de top en wordt kleiiger op grotere diepte (zie paragraaf 1.3.1). Mogelijk heeft een zekere herwerking
van het materiaal plaatsgevonden de loop van het Quartair. De aangetroffen organische niveaus
binnen deze afzetting in twee boringen zijn opmerkelijk. Ze kunnen een lacustrien niveau
vertegenwoordigen op de overgang van diepzeecondities (kleiige afzettingen) naar een meer ondiepe,
epicontinentale zee (zandige afzettingen) gedurende het Ieperiaan. De kleiige afzettingen vormen
soms een ondoorlatende laag (aquitard). Deze heeft mogelijk mede gezorgd voor de slechte
ontwatering van het gebied, wat resulteerde in veengroei. Hierdoor is het gebied in historische tijden
altijd in gebruik gebleven als natte meersgronden.

2.3.6.3

Verklaring ontbreken archeologische vondsten, sporen of sites

In boringen 1 en 8 bevonden de vondsten zich hoog boven het contact met het natuurlijke
moedermateriaal. In boring 2 en 5 waren de vondsten aanwezig aan de basis van het ophoogpakket.
In boring 2 dateerde het fragment (vermoedelijk) uit de 14e-15e eeuw, in boring 5 uit de 16e-18e eeuw.
Het is echter niet mogelijk om een datering voor de ophoogpakketten voor te stellen aan de hand van
de archeologische vondsten, aangezien deze aanwezig zijn in geremanieerd materiaal, dat
vermoedelijk van elders afkomstig is. Aldus kunnen de scherven uit hun oorspronkelijke context
verwijderd zijn en van elders aangevoerd vooraleer ze in het plangebied gedeponeerd werden. De
datering van de scherven aan de basis van het ophoogpakket vormt dus geen directe indicatie voor
het begin van de ophogingen.
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De doelstelling van landschappelijke boringen bestaat niet uit het opsporen van archeologische resten.
Daarvoor is de boorpunt- en raaiafstand te groot en de diameter van de boorkop te klein. De primaire
doelstelling van het landschappelijk booronderzoek bestaat aldus uit het reconstrueren van de
lithologische, geomorfologische en pedogenetische opbouw van de ondergrond, het inschatten van
het archeologisch potentieel van het terrein en in kaart brengen van eventuele verstoringen.
Niettemin zijn gedurende het landschappelijk booronderzoek vijf vondsten in de boringen
aangetroffen (voor vondstenlijst, zie Bijlage 8). De datering ervan lag in de late middeleeuwen of
nieuwe tijd. De vondsten aangetroffen in boringen 1, 2, 5 en 8. De diepte ervan varieerde tussen ca.
80 en 750 cm beneden maaiveld. De vondsten bevonden zich allemaal in de opgebrachte Aphorizonten en vormen aldus geen aanwijzing voor de aanwezigheid van archeologische vindplaatsen
binnen de grenzen van het plangebied.
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2.3.6.4

Confrontatie resultaten bodemonderzoek met eerder vooronderzoek

Volgens de quartairgeologische kaart 1:50 000 komt ter hoogte van het plangebied een continentaal
Holoceen veenpakket boven fluvioperiglaciale faciës (Weichseliaan)(‘vF) voor. In het westelijke deel
van het plangebied dagzoomt bevat een venig pakket uit het Holoceen op eolisch dekzand op een
fluvioperiglaciaal faciës (vDF). Het quartair dek is volgens diezelfde quartairgeologische kaart maximaal
slechts 125 cm dik, omdat het plangebied ter hoogte van een Paleogene opduiking ligt. Volgens de
geologische kaart 1:50 000 vormen afzettingen van de Formatie van Gentbrugge, Lid van Vlierzele het
substraat binnen het plangebied. Het gaat hierbij om groen tot grijsgroen fijn zand dat soms
kleihoudend is, plaatselijk dunne zandsteenbankjes bevat en tevens glauconiet- en glimmerhoudend
is.142 De afzetting dateert uit het Laat-Ieperiaan.143 Ten noorden van het plangebied dagzoomt de
Formatie van Aalter en het Lid van Beernem (AaBe). Het gaat hierbij om een kleihoudend, grijsgroen
zand waarin kleilaagjes zichtbaar zijn. Ook kan er zandsteen (veldsteen) in aanwezig zijn en is de grond
weinig kalk-, glauconiet-, en glimmerhoudend.144 Deze afzetting dateert uit het Laat-Ieperiaan tot
Vroeg-Lutetiaan (Midden- tot Laat-Eoceen).145
Op basis van de boringen wordt aangenomen dat het Holoceen veenpakket rechtstreeks op het
Paleogeen substraat rust. Aan de top bestaat dit uit matig fijn zand maar op iets grotere diepte komen
meer kleihoudende niveaus voor. Opvallend zijn de organische niveaus (fijnkorrelig sediment) die
binnen het Paleogeen facies in twee boringen voorkomen. Mogelijk gaat het hierbij om lacustriene
niveaus waarbij gyttja-achtige afzettingen zijn gevormd (meercondities). Binnen het facies van het Lid
van Vlierzele zijn dergelijke niveaus echter niet bekend.146 Het valt niet uit te sluiten dat aan de top
van het glauconiethoudende pakket herwerkte fluviatiele en fluvioperiglaciale afzettingen uit het
Quartair voorkomen, waarbinnen ook organische niveaus aanwezig zijn.
Er zijn in de boringen geen aanwijzingen dat het veenpakket ooit afgedekt is geweest door een dik
eolisch zandpakket, zoals werd waargenomen in de boring van het Geologisch Instituut van de
Universiteit Gent ten noordwesten van het plangebied. Indien dit ooit aanwezig is geweest, valt dit
moeilijk vast te stellen wanneer het zand verwijderd werd of geremanieerd tijdens het ophogen van
het terrein. Indien dit het geval zou zijn, zou dit impliceren dat het aangetroffen veen van oudere
datum is en niet uit het Holoceen kan dateren, omdat het afgedekt werd door een eolisch zandpakket
uit het Weichseliaan (Laat-Pleniglaciaal en/of Laat-Glaciaal?). Eerder zou men dan moeten denken aan
oudere veenniveaus, bijvoorbeeld uit het Eemiaan. De precieze datering van het veen valt enkel vast
te stellen via absolute dateringsmethoden.
Veldsteen is evenmin aangetroffen in de boringen. Volgens verschillende boringen in de directe
omgeving van het plangebied komt het voor op een diepte van ca. 600 cm beneden maaiveld.
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Op de bodemkaart 1:20 000 is het plangebied gekarteerd als OB (bebouwde zone). Op basis van de
boringen kan de classificatie bijgesteld worden naar ON (opgehoogd terrein).
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Figuur 114: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen in Zone Parking.
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Figuur 115: Aardkundige variaties van de landschappelijke boringen in Zone Park.

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Verslag van Resultaten

116

Figuur 116: Synthesekaart: aardkundige variaties op het DHM
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2.3.7 Beantwoording Onderzoeksvragen
-

Is de bodem ter hoogte van het plangebied recent verstoord?

In boring 1 t/m 3 ligt een dik ophoogpakket rechtstreeks op het substraat uit het Paleogeen. Het
tussenliggend veenpakket, dat in boring 4 t/m 10 wel voorkomt, ontbreekt hier. Er kan worden
aangenomen dat het veenpakket hier is verwijderd bij de reliëfwijzigingen die zijn aangebracht op het
terrein. In hoeverre de top van het veenpakket is aangetast bij deze ingrepen, wordt niet helemaal
duidelijk uit de boringen. Het ophoogpakket rustte telkens scherp op de begraven H-horizont.
-

Indien ja, tot op welke diepte?

In de boringen waar het wel aanwezig was, varieerde de dikte van dit veenpakket varieerde tussen 30
en 80 cm. Aldus kan worden aangenomen dat in boring 1 t/m 3 minstens enkele decimeter is verstoord
ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld. In hoeverre de top van het veen in de overige boringen
is verstoord, is niet geheel duidelijk. Het ophoogpakket rustte telkens scherp op de begraven Hhorizont.
-

Werd het terrein recent opgehoogd?

Tot in de 19e eeuw bestond de omgeving van het plangebied volgens historische kaarten uit een
meersengebied. Vanaf de 19e eeuw onderging ’t Zand de nodige metamorfoses, met name vanaf de
realisatie van de spoorlijn Brussel-Gent-Brugge-Oostende in 1838 en het bijhorende station. Na WO II
werd tenslotte het Koning Albert I-park gerealiseerd (1947-’48), waarbij in het plangebied voor het
eerst ingrijpende wijzigingen werden aangebracht. Dit ging ook gepaard met het aanbrengen van een
kunstmatig reliëf. Dit resulteerde in het aanbrengen van een aantal antropogene pakketten van
variabele dikte in het plangebied.
-

Indien ja, wat is de aard en de dikte van deze ophoging?

De dikte van het ophoogpakket ligt tussen 760 en 250 cm. Het is opgebouwd uit meerdere Aphorizonten, die vaak humeus en puinhoudend zijn, maar soms ook bestaan uit relatief “schoon” zand
met weinig organische stof.
-

Welke zijn de bodemprocessen die hiermee geassocieerd worden?

Het ophoogpakket bestaat uit opgebracht materiaal dat van elders is aangevoerd om reliëfwijzigingen
aan te brengen in het kader van de parkaanleg in het midden van de 20e eeuw. Hierbij is het
oorspronkelijke maaiveld verhoogd, maar zijn dagzomende lagen ook gedeeltelijk verstoord geraakt,
met name het veenpakket dat in het plangebied aan het oppervlak voorkwam.
Wat is de huidige bodemopbouw?

In het plangebied kwam een dik ophoogpakket voor, bestaande uit meerdere lagen (Ap-horizonten).
Deze waren soms humeus en puinhoudend, soms bevatten deze relatief weinig organische stof.
Hieronder kwam over het algemeen een pakket veraard veen over (begraven H-horizont), waaronder
het profiel overging in het Paleogeen substraat, bestaande uit grijsgroen, matig fijn zand met kleiige
en soms organische niveaus op grotere diepte (Cr- en Hb-horizonten). Het veenpakket is ontstaan in
het Holoceen door accumulatie van organisch materiaal in relatief anaerobe condities. Later is het
veen door fysieke rijping (als gevolg van ontwatering van het terrein) alsnog veraard. De zanden en
kleien van de Formatie van Gentbrugge zijn mariene afzettingen van de transgressies van de
toenmalige Ieperiaanzee over het huidige grondgebied van Vlaanderen. De meer organische
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afzettingen kunnen een lacustrien niveau vertegenwoordigen op de overgang van diepzeecondities
naar een meer ondiepe, epicontinentale zee.
-

Bestaat deze opbouw uit één of meerdere bodemhorizonten?

Zie hierboven.
-

Welke bodemhorizonten worden aangetroffen en wat is de genese ervan?

Zie hierboven.
-

Zijn deze bodemhorizonten antropogeen of organisch van aard?

De Ap-horizonten zijn antropogeen. Ze werden aangebracht bij de aanleg van het Koning Albert I-park.
De H-horizonten zijn organisch. Ze zijn ontstaan door de accumulatie van organisch materiaal in relatief
zuurstofarme condities. Op historische kaarten is te zien dat het plangebied eeuwenlang heeft bestaan
uit natte meersgronden. De overige bodemhorizonten zijn mineraal en bestaan uit zand of klei.
-

Wat is de relatie tussen deze bodemhorizonten en het omliggende landschap?

Ter hoogte van het plangebied bevindt zich een Paleogene opduiking, waardoor het quartair dek ter
plaatse zeer dun is. De Paleogene afzettingen worden gevormd door zanden en kleien van de Formatie
van Gentbrugge, Lid van Vlierzele. Daarbovenop heeft zich een dun veenpakket gevormd als gevolg
van de slechte waterhuishouding van het gebied. Deze slechte ontwatering is mogelijk het gevolg van
de aanwezigheid van kleiige afzettingen in de ondergrond, die een ondoorlatende laag vormen
(aquitard) en zorgen voor de aanwezigheid van een stuwwatertafel. Deze slechte waterhuishouding
heeft mogelijk mede aan de basis gelegen van de veengroei in het plangebied en het feit dat het
historisch landgebruik tot de aanleg van het Koning Albert I-park altijd heeft bestaan uit natte
meersgronden.
-

Vertegenwoordigen deze horizonten relevante archeologische niveaus?

-

Indien deze horizonten relevante archeologische niveaus omvatten:

-

Wat is de aard van dit niveau?

Niet van toepassing.
-

Heeft dit niveau een duidelijke begrenzing?

Niet van toepassing.
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Archeologische occupatieniveaus konden in de boringen niet worden onderscheiden. De begraven Hhorizont vormt naar alle waarschijnlijkheid de tophorizont van de natte meersgronden die gekend zijn
van op het historisch kaartmateriaal. In een aantal boringen is de veenlaag bij de aanleg van het Koning
Albert I-park verwijderd. In de overige boringen heeft duidelijk fysieke rijping plaatsgevonden bij een
ontwatering van het gebied. Hierdoor wordt de kwaliteit van het veen eerder laag ingeschat. Door de
natte condities was het terrein vermoedelijk reeds van in de prehistorie weinig aantrekkelijk voor
bewoning. Wel is het niet uit te sluiten dat binnen het veenpakket vondstcomplexen kunnen worden
aangetroffen die typerend zijn voor zogenaamd “natte landschappen”. De fysieke rijping van het veen
zorgt er echter voor dat de kans op het aantreffen van intacte organische resten eerder laag kan
worden geacht.
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-

Kan dit niveau gedateerd worden?

Niet van toepassing.
-

Zijn er aanwijzingen dat dit niveau geassocieerd kan worden met een archeologische site?

Niet van toepassing.
-

Wat is de bewaringstoestand van dit niveau?

Niet van toepassing.
-

Wat is de impact van de geplande graafwerken op dit niveau?

Niet van toepassing.

2.4 Besluit
2.4.1 Archeologische verwachting
Op basis van het bureauonderzoek werd de archeologische verwachting voor het plangebied als zeer
hoog ingeschat. Het plangebied ligt aan de periferie van de historische stad Brugge. Het plangebied
was tevens gelegen in een archeologisch vastgestelde zone, wat betekent dat vermoed wordt dat
archeologie nog voldoende goed bewaard aanwezig is. Op historische kaarten is het plangebied steeds
in gebruik als meersengebied en dus altijd onbebouwd gebleven. De kans is bijgevolg reëel dat
eventuele resten uit de prehistorie, metaaltijden en Romeinse tijd bewaard bleven.

Uit de boringen bleek dat in het plangebied een dik ophoogpakket aanwezig is waarvan de dikte
varieert tussen 250 en 760 cm. Hieronder bevond zich een veenpakket (30-80 cm dik) dat rechtstreeks
rustte op het Paleogeen substraat. In drie boringen in het noorden van het plangebied was het
veenpakket volledig verdwenen. Dit is het gevolg van de aanleg van het park of de constructie van de
spoorwegen. Het veen was sterk veraard als gevolg van fysieke rijpingsprocessen (ontwatering).
Hierdoor is de kwaliteit ervan eerder laag te noemen. Tevens is het onduidelijk in hoeverre de top
ervan is verstoord door de latere ingrepen. Het veen heeft zich in de loop van het Holoceen kunnen
ontwikkelen als gevolg van de slechte waterhuishouding in het gebied, die vermoedelijk deels het
gevolg is van het voorkomen van een stuwwatertafel in de ondergrond. Hierdoor is de kans op het
aantreffen van sporen van menselijke bewoning in het plangebied eerder laag, omdat de bodem in het
meersengebied dat op historische kaarten zichtbaar is dermate nat was dat zich veen kon ontwikkelen.
Omdat het veen later onderhevig was aan ontwatering en fysieke rijping, is de kans op het aantreffen
van bijzondere organische vondsten evenwel ook kleiner dan het geval zou zijn indien het veen van
rijpingsprocessen gevrijwaard was gebleven.
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Daar tegenover staat dat het plangebied op historische kaarten steeds in een nat meersengebied is
gelegen, wat een aanwijzing kan vormen voor het feit dat het terrein te nat was voor bewoning en
daardoor altijd in belangrijke mate buiten de ontwikkelingen is gebleven. Wel kunnen in dergelijke
gevallen vondstcomplexen worden verwacht die typerend zijn voor natte landschappen, zoals rituele
deposities, afvaldumps, voorden, bruggen en bijzondere vondsten uit organisch materiaal die in droge
gebieden moeilijk bewaard blijven en dus eerder zeldzaam zijn. Tevens is het plangebied in de loop
van de 19e en 20e eeuw mogelijk verstoord door de aanleg van spoorwegen en later mogelijk door de
aanleg van het Koning Albert I-park en de aanpassingen aan het reliëf die hierbij hebben
plaatsgevonden.
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Op grond van de veldwaarnemingen kan de archeologische verwachting voor het plangebied dan ook
worden bijgesteld naar laag voor nederzettingssporen vanaf de late prehistorie tot heden. Voor
bijzondere vondstcomplexen gerelateerd aan natte landschappen (wetland sites) is de verwachting
middelhoog. Eventueel kunnen nog specifieke vondstcategorieën en -complexen aanwezig zijn, maar
de kans op het aantreffen van organische resten in goede bewaringstoestand wordt niet hoog geacht.
Tevens zijn dergelijke vondsten, die zich ruimtelijk manifesteren als gerichte puntlocaties,
archeologisch moeilijk prospecteerbaar. Wel vormt de datering van het veen een kennislacune in
landschapsgeschiedenis van de historische stad Brugge en de relatie van de menselijke bewoning met
het omringende landschap. Op dit vlak biedt de locatie van het plangebied dus mogelijkheden tot
kennisvermeerdering.

2.4.2 Noodzaak verder vooronderzoek
-

Zone Parking:

Uit het veldonderzoek bleek de kans op het aantreffen van resten van menselijke bewoning laag wordt
ingeschat. Wel zijn bijzondere vondstcomplexen gerelateerd aan de natte landschapscontext mogelijk
nog aanwezig binnen de grenzen van het plangebied. Tevens vormt de datering van het veen een hiaat
in de geschiedenis van het landschap rond de historische stad Brugge en de relatie met de menselijke
bewoning.
Op grond hiervan wordt aanbevolen om de werkzaamheden in de zone parking archeologisch te
begeleiden. Verder wordt aanbevolen om een monster te nemen van het veen voor 14C-datering.
Zoals ook bleek uit het gevoerde veldonderzoek was het veen verdwenen uit de drie meest noordelijke
boringen (zie ook Figuur 116). De advieszone voor een archeologische begeleiding wordt afgebakend
op basis van de geplande ingrepen en de gekende verstoringen. De zone die wordt weerhouden voor
archeologische begeleiding is weergegeven op Figuur 117.
-

Zone Park:

Gezien de geringe impact van de geplande ingrepen en de aanzienlijke dikte van ophogingslagen ter
hoogte van de parkzone wordt de potentiële kenniswinst in deze zone als onbestaande ingeschat. Voor
deze zone wordt geen archeologisch vervolgonderzoek geadviseerd.
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Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek zonder ingreep in de bodem blijkt dat een oppervlakte
van 4.145 m² in aanmerking komt voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Op
basis van deze begeleiding kunnen naar verwachting - indien archeologische resten worden
aangetroffen - de openstaande onderzoeksvragen beantwoord worden. De methodiek en motivatie
worden opgenomen in het programma van maatregelen van deze archeologienota.
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Figuur 117: Advieszone archeologische begeleiding
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3 Samenvatting
Het plangebied is gelegen ter hoogte van het Koning Albert-I park, ten zuiden van het Concertgebouw
in de Brugse binnenstad. De opdrachtgever plant op het terrein een ondergrondse parkeergarage met
een oppervlakte van 6.550 m². De parkeergarage zal aansluiten op de bestaande ondergrondse parking
onder het concertgebouw en zal drie verdiepingen tellen. Hierdoor zal de bodem verstoord worden
tot een diepte van ca. 18 m onder het laagste punt van het maaiveld.
Brugge bevindt zich in geomorfologisch opzicht in de Vlaamse zandstreek. De quartaire ondergrond
wordt in de Vlaamse Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei gevormd door een fluviatiel patroon dat zich
vanaf het eind van het Eemiaan en het begin van het Vroeg-Weichseliaan heeft gevormd. Bepalend
voor het reliëf en de oorspronkelijke hydrografie is de aanwezigheid van drie oost-west lopende
zandruggen.
Hydrografisch behoort Brugge tot het Bekken va de Brugse Polders. Het tertiair substraat wordt er
gevormd door het Lid van Vlierzele, in hoofdzaak een mariene formatie. In het quartair werden ter
hoogte van het plangebied plangebied fluviatiele afzettingen van het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen)
afgezet, met hierboven eolische afzettingen van het Weichseliaan, mogelijk Vroeg-Holoceen.
Plaatselijk is een continentaal Holoceen veenpakket bewaard boven de fluvioperiglaciale faciës.
Het plangebied bevindt zich in de historische binnenstad, tussen de eerste en tweede stadsomwalling
en ten zuiden van het plein ’t zand. Over de prestedelijke geschiedenis is tot op vandaag weinig
geweten. Wel werden er enkele archeologische vondsten gedaan in de nabije omgeving van het
plangebied uit de steentijden, de ijzertijden en de Romeinse tijd. Ook over de vroege middeleeuwen
is weinig geweten wat het plangebied betreft. Er werd in de nabije omgeving wel schervenmateriaal
uit de 9e tot 11e eeuw aangetroffen, maar een duidelijke context ontbreekt.
In de eerste helft van de 12e eeuw wordt de eerste stadsomwalling aangelegd. Het plangebied ligt hier
net buiten. De stad barst al snel uit haar voegen en in 1297-1300 wordt al een tweede omwalling
aangelegd. Nu behoort ook het plangebied tot de omwalde binnenstad. Toch lijkt het erop dat het
steeds onbebouwd is gebleven. Dit heeft te maken met de meersen die er gelegen zijn: laaggelegen,
eerder drassige terreinen die gevoelig zijn voor overstroming. Toch weten we dat hier bepaalde
activiteiten plaatsvonden. Historische kaarten geven aan dat ter hoogte van het plangebied
lakenramen stonden opgesteld, zeker tot het begin van de 16e eeuw. Daarna zouden de meersen zijn
gebruikt als weide voor het grazen van vee en voor de kweek van kaphout.

Aan het nabijgelegen plein ’t Zand is doorheen de tijd wat meer bouwactiviteit waar te nemen. Er
bevinden zich al snel bakstenen woningen omheen, en in de 17e eeuw wordt het Capucienenklooster
gebouwd, tussen ’t Zand en het plangebied. Dit werd ontbonden aan het eind van de 18e eeuw en
gedeeltelijk (en later volledig) afgebroken voor de bouw van het eerste treinstation van Brugge, in het
midden van de 19e eeuw.
De aanleg van dit station en de spoorlijnen heeft de omgeving van ’t Zand sterk veranderd. De kans
bestaat ook dat de spoorlijn een deel van het plangebied heeft verstoord, in het bijzonder de westelijke
rand ervan.
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Op kaarten uit de 19e eeuw zijn bassins weergegeven ter hoogte van het plangebied. Er bestaan ook
prenten uit dezelfde periode waarop dezelfde bassins worden weergegeven, samen met linnen dat te
drogen ligt op de grond. Dit duidt op de aanwezigheid van bleekweiden. Het is niet geweten vanaf
wanneer het terrein deze functie kreeg.
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Bovendien blijkt op historische kaarten dat het plangebied steeds in een nat meersengebied is gelegen,
wat een aanwijzing kan vormen voor het feit dat het terrein te nat was voor bewoning en daardoor
altijd in belangrijke mate buiten de ontwikkelingen is gebleven. Wel kunnen in dergelijke gevallen
vondstcomplexen worden verwacht die typerend zijn voor natte landschappen, zoals rituele
deposities, afvaldumps, voorden, bruggen en bijzondere vondsten uit organisch materiaal die in droge
gebieden moeilijk bewaard blijven en dus eerder zeldzaam zijn.
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Uit landschappelijke boringen bleek dat in het plangebied een dik ophoogpakket aanwezig is waarvan
de dikte varieert tussen 250 en 760 cm. Hieronder bevond zich een veenpakket (30-80 cm dik) dat
rechtstreeks rustte op het Paleogeen substraat. Het veen was sterk veraard als gevolg van fysieke
rijpingsprocessen (ontwatering). Hierdoor is de kwaliteit ervan eerder laag te noemen. Tevens is het
onduidelijk in hoeverre de top ervan is verstoord door de latere ingrepen. Op grond van de
velwaarnemingen werd de archeologische verwachting voor het plangebied dan ook worden bijgesteld
naar laag voor nederzettingssporen vanaf de late prehistorie tot heden. Voor bijzondere
vondstcomplexen gerelateerd aan natte landschappen (wetland sites) is de verwachting middelhoog.
Ook vormt de datering van het veen een kennislacune in landschapsgeschiedenis van de historische
stad Brugge en de relatie van de menselijke bewoning met het omringende landschap. Op dit vlak biedt
de locatie van het plangebied dus mogelijkheden tot kennisvermeerdering. Op grond hiervan wordt
aanbevolen om de werkzaamheden in de zone parking archeologisch te begeleiden.
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6 Plannenlijst
Plannenlijst Brugge Parking ‘t Zand

Projectcode bureauonderzoek 2017K239

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 1
Topografische kaart
Plangebied op topografische kaart
1:2.500
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 2
Kadasterkaart
Plangebied op kadasterkaart (GRB)
1:2.500
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 3
Orthofoto
Plangebied op topografische kaart
1:2.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 4Figuur 3
Orthofoto
Gekende verstoringen binnen het plangebied
1:1.800
Digitaal
03/04/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 5
Orthofoto
Plangebied met aanduiding van de planningszones
1:1.500
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 6
Orthofoto

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

1:2.500
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 18
Kadasterkaart
Synthese gekende en geplande verstoringen.
Gekende verstoring: volledige verstoring; Volledige
verstoring parking; Beperkte verstoring park:
ophoging en plaatselijke beperkte uitgraving in het
opgehoogd volume voor wandel- en fietspaden;
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Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 19
Digitaal Hoogtemodel
Plangebied op het Digitaal Hoogtemodel van
Vlaanderen (DHM)
1:5.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 20
Digitaal Hoogtemodel
Plangebied en hoogteprofielen op het DHM
1:1.750
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 23
Geologische kaart
Plangebied op de Tertiairgeologische kaart
1:10.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 24
Geologische kaart
Plangebied op de Quartairgeologische kaart
1:200.000
1:5.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 25
Geologische kaart
Plangebied op de Quartairgeologische kaart 1:50.000
1:5.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 27
Kadasterkaart
Geologische boringen in de omgeving van het
plangebied. De boringen die in de onmiddelijke
omgeving van het plangebied liggen worden in
deze paragraaf nader besproken.
1:2.500
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan

Figuur 35
Geologische kaart

BAAC Vlaanderen Rapport 821

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Verlaagd terras: plaatselijke verdieping tussen 0 en
2,86 m; Nieuwe brug: 2x2 cilindrische funderingen.
1:1.800
Digitaal
27/03/2018
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plangebied op de bodemkaart van Vlaanderen
1:6.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 37
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Jacob van Deventer
(1558).
onbekend
Analoog
1558

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze

Figuur 38
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Marcus Gerardus (1562).
Het noorden is naar linksonder gericht. Moderne
offset midden 20e eeuw
onbekend
Analoog
1562
Figuur 39
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Frans Hogenberg en
Georg Braun (1572). Het noorden is naar linksonder
gericht.
onbekend
Analoog
1572
Figuur 40
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Lodovico Guicciardini
(1582-1612). Het noorden is naar linksonder gericht.
onbekend
Analoog
1582-1612
Figuur 41
Historische kaart
Het geschilderd plan van Brugge. Weergave van
mogelijke lakenramen op de meersen ter hoogte van
het plangebied (centraal op de afbeelding). Het
noorden is naar linksonder gericht
onbekend
Analoog
Einde 15e eeuw
Figuur 42
Historische kaart
Plangebied op de kaart van een anonieme auteur
(17e eeuw). Het noorden is naar linksonder gericht
onbekend
Analoog
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Aanmaakdatum

17e eeuw

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 43
Historische kaart
Plangebied op de kaart van een Antonius Sanderus
(1649). Het noorden is naar onder gericht
onbekend
Analoog
1649

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 44
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Frederik de Wit (1711).
Het noorden is naar linksonder gericht.
onbekend
Analoog
1711
Figuur 45
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Isaac Basire (1742-1744).
Het noorden is naar linksonder gericht.
onbekend
Analoog
1742-1744

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum

Figuur 46
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Joannes Lobberecht
(18de eeuw). Het noorden is naar links gericht.
onbekend
Analoog
18e eeuw

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum

Figuur 48
Historische kaart
Plangebied op de Ferrariskaart (1771-1778)
1:11.520
Analoog
1771-1778

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum

Figuur 52
Historische kaart
Plangebied op de Poppkaart (1842-1879)
1:2.500
Analoog
1842-1879

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 54
Historische kaart
Plangebied op de Vandermaelenkaart (18461854).Figuur 54
1:2.000
Analoog
1846-1854

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
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Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 59
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Wagner en Debes
(1905).
Onbekend
Analoog
1905

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakdatum

Figuur 60
Historische kaart
Plangebied op de kaart van Wagner en Debes (19041907).
Onbekend
Analoog
19054-1907

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 80
Orthofoto
Plangebied op de orthotofoto uit 1979-1990.
1:2.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 82
Orthofoto
Plangebied op de orthofoto van 2000-2003.
1:2.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 83
Orthofoto
’t Zand vandaag op de meest recente orthofoto
(2017). V.o.n.b.: Koning Albert I-park met de Koning
Albert I-laan en het plangebied, het concertgebouw,
’t Zand als openbaar plein, de Hoefijzerlaan.
1:3.000
Digitaal
27/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Aanmaakperiode
Datum

Figuur 84
Centraal Archeologische Inventaris
Plangebied en omgeving op de CAI-kaart
1:3.000
Digitaal
2001-2017
27/03/2018

Plannenlijst Brugge Parking ‘t Zand

Projectcode Landschappelijk Bodemonderzoek:
2018A242

Plannummer
Type plan

Figuur 2
Kadasterkaart
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Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Plangebied op kadasterkaart (GRB)
1:1.800
Digitaal
16/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 96
Kadasterkaart
Situering van de landschappelijke boringen op het
GRB.
1:1.800
Digitaal
16/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum
Plannummer
Type plan
Onderwerp plan

Figuur 114
Kadasterkaart
Aardkundige variaties van de landschappelijke
boringen in Zone Parking.
1:1.800
Digitaal
22/03/2018

Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 115
Kadasterkaart
Aardkundige variaties van de landschappelijke
boringen in Zone Park.
1:800
Digitaal
22/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 116
Kadasterkaart
Synthesekaart: aardkundige variaties op het DHM
1:1.800
Digitaal
22/03/2018

Plannummer
Type plan
Onderwerp plan
Aanmaakschaal
Aanmaakwijze
Datum

Figuur 117
Kadasterkaart
Advieszone archeologische begeleiding
1:1.800
Digitaal
28/03/2018
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8 Bijlagen
8.1 Totaalplan
8.2 Langs- en dwarssneden
8.3 Terreinprofielen Park 1/3
8.4 Terreinprofielen Park 2/3
8.5 Terreinprofielen Park 3/3
8.6 Boorstaten
8.7 Boortabellen
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8.8 Vondstenlijst
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