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                                 De Briel 
 
Deze naam verwijst nu naar een wijk van Ursel, maar was vroeger een benaming voor een laag gelegen 
en vochtig stuk weiland. Volgens het boek “Meetjeslandse Toponiemen tot 1600 - band 4 -  
Ursel”, komt deze benaming van het Keltische “brogilos”; maar naderhand ging de betekenis van die 
naam over op laaggelegen terrein en vochtig weiland. Een bevestiging ervan is dus de ligging van de 
Urselse briel, die bevind zich onderaan een heuvelrug waar een beek op uitkomt.  
Heel dicht bij het dorpscentrum en dus ook bij de kerk gelegen heeft die briel hier te Ursel eeuwenlang 
als waterbevoorrading gediend. Het is immers zo dat de Drongengoedheuvel zorgt voor de afvloeïng van 
het overtollig water dat langs allerlei grachten en beken door Urseldorp naar de Oude Kale - nu de 
Brugse vaart - stroomt. Het meeste water kwam met de “Stroom” van de Onderdale- of ook nog de 
Moortelmeers genoemd, op Urseldorp terecht waar oorspronkelijk een heel laag gelegen “meers” of “briel” 
was, een soort komvormig dal waar alle water terecht kwam. Wanneer men nabij de kerk staat is het 
immers goed te zien hoe sterk afdalend de andere straten - de Hendelstraat en de Eeklose weg - naar 
het dorp toekomen, zodat ook die grachten voor de aanvoer van veel regenwater zorgden.Deze 
eeuwenlangdurende watertoevoer was er ook de oorzaak van dat al deze wegen die ik heb vernoemd, in de 
loop van de tijd werden uitgehold door de kracht van het water en lager kwamen te liggen dan het 
omliggende land. Oudere inwoners van Ursel en waarvan de meesten van mijn generatie stammen, weten 
nog heel goed hoe hier rechtover de zuid-westzijde van de kerk het hof gelegen was van Kamiel 
Bauwens. De stallingen en schuren ervan stonden aan de rand van de Stroom die daar in de 
ondergrondse riolering verdween en naar de Vrekkemstraat verder liep. Het hof van Bauwens lag in 
feite in een diepte aan de oever van de beek, maar men had de beek en het hof van elkander gescheiden 
door de stallingen en een hoge muur langs de straatkant, het woonhuis zelf stond iets verder én hoger op het 
hof.  
Daar Ursel vooral in de middeleeuwen veel visvijvers op haar grondgebied bezat, is het verre van 
denkbeeldig dat hier toen ook bij de kerk deze briel als visvijver werd gebruikt. Denkelijk vonden ook onze  
verre voorouders deze plek belangrijk en ze vestigden zich dichtbij, want watervoorzienig was ook voor hen 
en voor hun dieren onmisbaar én noodzakelijk; zo ontstond het gehucht en later de wijk “de Briel”. Ook 
de kerk kwam dichtbij te staan en rondom werden woningen gebouwd, en er ontstonden zijstraten en 
verbindingswegen naar Gent en Brugge, naar Eeklo en Tielt, Ursele was geboren.  
Bisschop De Marvis kwam in 1242 “Urselle” in ogenschouw nemen en noemde het een oude plaats, 
en op het kerkplein stond de galg aan de rand van onze beek, de “Stroom”.  
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                                         De Stroom, grillig en met tronken omzoomd. 
 

Op deze foto door mij genomen in de bedding dicht bij de Onderdalestraat, is duidelijk te zien dat het hier  
toch wel een uit de kluiten gewassen beek betreft, met een bijwijlen groot waterdebiet en die aan de Eeklose 
weg in een riool verdwijnt. Het betreft hier een met bakstenen gemetste riool die honderden meters lang is, 
onder Urselplaatse doorloopt en de Vrekkemstraat volgt. Deze riool eindigde een 50tal meters voor de 
plaats waar het Ijzeren Hand aansluit met de Vrekkemstraat. Volgens onze vroegere heemkundige 
Daniël Verstraete werd de riool gemetst in de 2de helft van de 18de eeuw, maar bewijzen van die bewering 
zijn er tot nu toe niet gevonden. Wellicht heeft het heel wat tijd en palaveren onder onze vroede 
voorvaderen - en geld uit de gemeentekas - gekost, vooraleer het zover kwam dat de metsers er de hand aan 
sloegen.  
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Volgens deze rekening uit het “Groot boek £ dagboek” van wijlen de heer Kamiel van Hecke 
- het betreft hier een rekenboek van de vroegere houthandel in de Rozestraat -, vermeld Kamiel hier in 
sierlijk handschrift de waterloop als “den Stroom” bij het Klooster, en de levering van hout voor de 
waarde van 10 franken. 
Oorspronkelijk ongeremd en vrij zijn loop zoekend dwars door ons dorp, wellicht hier en daar met bomen en 
struiken omzoomd, overheerste de Stroom het uitzicht van Urselplaatse en de Vrekkemstraat.  
Wanneer we nu onze fantasie laten meespreken en pogen ons een beeld te vormen van de vroegere situatie, 
dan komen we tot romantische visioenen, de aanblik langsheen de grillige waterloop was waarschijnlijk 
oogstrelend en heel mooi vooaleer die in een stenen keurslijf werd geperst.  
Maar het water dat hij vervoerde zorgde er ook voor dat “Orsele” of “Ursele” reeds vroeg in de 
middeleeuwen een ideale rustplaats werd voor allerlei reizigers, temeer wij hier halfweg tussen Gent en 
Brugge gelegen waren en de afstand tussen die twee steden 40 km. bedroeg, en die bedraagt nu nog altijd 
evenveel. Vandaag de dag is zo een aantal kilometers in een oogwenk overbrugd, maar in die verre tijd 
gebeurde reizen te voet of te paard en dat vroeg om grotere inspanningen, aangepaste rustperiodes en de 
nodige voorzieningen waarbij voedsel en voldoende water onmisbaar waren.  
Reeds van in de 14de eeuw zijn ons aantekeningen bekend waaruit blijkt dat “Orsele” de reizigers goed 
kon ontvangen, men kon hier uitrusten, voedsel tot zich nemen, zich laven en overnachten dank zij de 
“Ostelliers” of beroepswaarden, én wat toen heel belangrijk was, ook de paarden konden dankzij de 
Stroom voldoende water tot zich nemen om gesterkt en gelaafd hun afmattende toch te hervatten; daarover 
is ons ondermeer bekend dat er soms sprake was van tientallen en zelfs honderden paarden.  
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In de Gentse stadsrekeningen vond ik het volgende aangaande het toenmalig over en weer gereis: 
“Oct. 26-29 1335 
It. scep. (item schepenen) Everaert Mout,P. De Moelnere, H. De Grutere,  
P.Zoetart ende vanden ontfangers Will. van vaernewijc, ende met hemlieden meester J.utenHove, 
meester J. Van Leuvene, P. Vander Coutren, Everdey de Grutere, die voeren schonresdaghes 
voer Sij. Ende s. Judendach te Br.(ugge) ten parlemente, ten hare there van 4 daghen 192 ff.  
It.(em) 4 ff. die sij ghaven onser werdinnen dochtere te Ursele, die doe huwede” 
De Gentenaars reisden dus naar Brugge ten parlemente, maar verbleven hier in een herberg, waar zij 
volgens deze nota heel goed bekend waren, want zij gaven: “Onze waardin, haar dochter welke toen huwde 
4 florijnen”; en dat was een mooi bedrag! 
Het blijkt dat met deze benaming “onser werdinnen”, toen reeds een lange én oprechte vertrouwensrelatie 
bestond tussen de schepenen uit Gent en de Urselse waardinnen, temeer ook de gift voor de dochter op 
wederzijds bekendheid wees en van dankbaarheid voor bewezen diensten getuigde!  
 
Er zijn  trouwens nog veel meer inlichtingen dienaangaande, zie een aantal ervan: 
In 1407 op 22 april, werd: 
“Janne van der Donc ghesent tursele omme herberghe te nemene voor ghedeputeerden” 
Dat waren 27 Brugse dekens met hun gevolg, met in totaal 123 paarden, welke van Deinze over 
Ursel naar Brugge terugkeerden op de 24 ste van de vierde maand 1407.  
“doe ghegeven den here antheunis collarde van xxxvi rijnvissen, xxxvi paer tonghen, xl platkine ende xii 
versche elsten die al gesendt waeren te Ursele omme den vorseiden burchmeestre ende ghedeputeirden ende 
andre die met hemlieden waeren tetene”.  
Een grote groep vooraanstaande Bruggelingen dus die Ursel aandeden met hun talrijk gevolg, het 
aantal paarden dat wordt vermeld onderstreept het belang van de Stroom bij dergelijke overkomsten! 
 
Een onrechtstreekse verwijzing naar de Stroom vinden we terug in de volgende nota’s over het verblijf 
van Filips De Goede - Hertog van Bourgondië - te Ursele in 1425: 
“A ung joueur de bateaux qui devant Mds avoit aussi joué à Urselle, Xs” 
Het betrof een waterspel te Ursel ter ere van de Hertog, en volgens de bron die ons deze inlichtingen 
verstrekte gebeurde dit op Wessegem waar ook een grafelijk slot zou hebben gestaan, dit grafelijk slot was 
misschien wel “het Hof van Wessinghem”; lange tijd het bezit van Lodewijk Van Male. Het 
Hof ging daarna over in handen van Filips II - koning van Spanje - vandaar de huidige naam 
het Koninckshof. Maar een dergelijk slot kan toch zomaar niet verdwijnen zonder sporen na te laten! 
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De nota spreekt echter wel degelijk over “Urselle” en niet over “Wessinghem”. Het zou dus kunnen - 
hoewel ook daaromtrent géén enkel bewijs voorhanden is - dat het betreffende waterspel plaatsgreep in 
Urseldorp zelf, want met de stroom af te dammen kon men hier op de Briel op tamelijk korte tijd een 
behoorlijke vijver scheppen, zo die er toen al niet bijlag.  
Om deze veronderstelling kracht bij te zetten wil ik er op wijzen dat de grote heren in die tijd er veel 
genoegen in schepten hun rijkdom en almacht voor een zo groot mogelijk publiek tentoon te spreiden, en 
Urseldorp had op dat punt géén konkurentie van Wessegem dat in die tijd amper bewoond was. 
Bovendien stond hier ook de kerk en rechtstreeks en onrechtstreeks had die kerk en haar priesters, bij 
dergelijke gebeurtenissen een belangrijke bijdrage te vervullen. Er bestond toen een nauwe samenwerking 
tussen edeldom enerzijds en de kerk anderzijds! Logischerwijs ga ik er dus vanuit dat het waterspel - hoewel 
er ook geen bewijzen zijn voor Urseldorp - misschien wel plaatsvond op de Briel. Temeer men hier reeds 
beschikte over meerdere herbergen en gelagzalen van de Ostelliers, die het toen reeds gewoon waren om ook 
en vooral hoge gasten met bravoure onderdak te verschaffen; zoals de volgende edelvrouwe! 
Maria Van Bourgondië werd door de Gentenaars uitgeleide gedaan tot Ursel-kasselrijgrens 
(Ursel behoorde toen deels bij Brugge en deels bij Gent) op datum van 05-04-1477; 
“aldaer haer metten zelven eene zeer groote menichte van Bruchsche gendarmerie te peerde ende te voet, in 
behoorlicker ordonnantie ende equipage te ghemoet quam”. 
Immers, Brugge was bij het vernemen van de dood van Karel de Stoute - gesneuveld bij Nancy 
op 05-01-1477 - in rouw. De Brugse stadsrekeningen spreken van 384 zwarte “journeyen” of 
wapenrokken die boven het harnas werden gedragen; die speciaal gemaakt waren voor de gendarmerie welke 
Maria Van Bourgondië tegemoet ging tot Ursel.  
“van al welken lackene voors. ghemaeckt waeren iiic iiiixx iiij journeyen omme de ghuene die trocken tursele 
ende onser voors.(eiden) gheduchter joncvrauwe aldaer tonfanghene ende van daer te bringhene binnen deser 
stede”.  
We stellen ons hierbij voor dat ook de Gentenaars hadden gezorgd voor extra begeleiding en bewaking. 
Dergelijke doortochten waren voor Urselle ongetwijfeld hoogdagen, onze Hostelliers hadden het geluk 
halverwege tussen Gent en Brugge te wonen, maar wat een problemen bracht dit alles met zich mee, 
voedsel en water voor mensen en dieren, en die toch ook allemaal ergens hun behoefte moesten kunnen doen, 
slaapgelegenheid, verwarming en wat weet ik nog?  
De Gentenaars spraken reeds in 1335 van “onser werdinnen”, we kunnen het nu nog altijd zoveel 
eeuwen later beschouwen als een eretitel! 
De gestage loop van de stroom was bij die voorzieningen eveneens van groot belang, onmisbaar zelfs en de 
herbergiers maakten dankbaar gebruik van het water dat onafgebroken door ons dorp bleef stromen. Men 
zorgde zelfs voor visvijvers, verse vis konden de Hostelliers eveneens gebruiken.  



8 

 

Joos Bruninck was Baljuw van Ursel en bestrafte in 1432-33, Jacob De Meulenaere, Jan 
van Hille en Jan de Brune, omdat ze hadden gevist in de vijver van anderen.  
In 1434-35 bestrafte hij Pieter Vroment en Jan Steppe voor hetzelfde misdrijf, en Baljuw Jan 
Ryckaert bestrafte Hendrik Valcke eveneens voor zo een misdrijf. Het is dus duidelijk dat er 
visvijvers werden aangelegd door én voor de Hostelliers ten bate van hun zaak, vooral rond de 
Brugstraat waren er toen veel visvijvers.  
Een volgende verwijzing naar de Stroom is terug te vinden in de kerkrekeningen van 1528 - dus van 
voor de geuzenberoerten - ; het gaat daarbij over de pachtsom voor het kerkeland: 
“Item ontfaen van pachte van philips alaert vanden lande up de scaepbrugghe over ve(verleden) jaer 
ghevallen te bamesse xvcxxvij                                                                    iiij lib S p”  
Hierbij is dus sprake van de schaapbrug! 
De Stroom scheidde Urseldorp toen in twee delen en bij veel regenval was zulks toch wel hinderlijk, 
vandaar dat er wellicht een aantal bruggetjes waren die het de bewoners makkelijker maakten om over te 
steken van de ene naar de andere oever. De schaapbrug was er zo één, maar waar die precies gelegen was 
wordt niet vermeld. Een vermelding over een andere pachtsom verwijst naar: 
“Item ontfaen van jaspaert van caudenberghe van pacht vanden lande tenden jnghele over ve(verleden) 
jaer ghevallen te bamesse  xvcxxvij                                                                     v lib viij S p” 
De Inghel was een herberg of Hostellerie en die stond toen op de hoek van het dorpsplein met de 
Rozestraat. 
Het was in 1724 dat landmeter Roelandts zorgde voor de uittekening van Urseldorp. Daneel was 
geboren in Aalst op 17-05-1626 en overleed te Ursel op 12-11-1694, hij kwam naar Ursel wonen op 
13-04-1649; Petronella Clyncke geboren te Ursel op 24-01-1632 en alhier overleden op 17-05-1711 
was zijn echtgenote. Daneel Roelandts was een gezien figuur, hij was burgemeester van de schepenbank 
van 1666 tot 1694 te Ursel. Later was hij ook in functie als “huissier” (deurwaarder-ontvanger) en aldus 
belast met met het innen van de inkomsten van het domein van Ursel, Wessegem en het Knesselaarse 
te Oedelem.In 1668 zetelde hij als burgemeester van deze Heerlijkheden. Hij en zijn echtgenote 
werden begraven in de kerk van Ursel en ze verwekten in zoete liefde samen 12 kinderen; van Daneel is 
de hier bijgevoegde tekening van Urseldorp en daarop is te zien: 
een passer met schaalaanduiding van 25, 50 en 75 meter,  
het dorpsplein met de schandpaal, en de kerk linksboven met toren en haan, 
rechts van de kerk het Gyselhuis (gemeentehuis) met torentje en uitsteekberd, 
rondom het dorpsplein enkele gebouwen, alsook op de hoek met de Vrekkemstraat en Kapelstraat, 
de aansluitende straten op het dorp, en de teerlingmolen op de Rooze, maar de aangegeven 
schaalaanduiding heeft alleen betrekking op het dorpsplein zelf.  
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Rechts van de Rozemolen en van het Molenstraatje, zien we in het zwart een half deel van een cirkel, 
er werd reeds geopperd dat dit een omwalde hoeve kan betekenen, maar uit de recente oudheidkundige 
opgravingen is gebleken dat er in die omgeving ooit een grafheuvel uit de bronstijd bestond, dus ook met die 
mogelijkheid moeten we rekening houden! Of het onduidelijke woord dat linksboven geschreven staat 
betrekking heeft op de Stroom is evenmin met zekerheid te zeggen. 
                                                                
                                                             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
                                 Urseldorp anno 1724, getekend door landmeter Daneel Roelandts 
 

Een aanduiding van een waterloop kunnen we op deze tekening niet ontdekken, de vraag stelt zich dan 
ook of landmeter Roelandts de Stroom toen over het hoofd heeft gezien, of was de beek op dat tijdstip 
reeds in een dwangbuis gestopt? 
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De galg die op het dorpsplein staat afgebeeld vervulde wel degelijk de rol waarvoor hij werd opgericht, 
maar werd soms ook misbruikt, getuige ervan deze overlevering: 
“Einde 1682 deden de Fransen lelijk te Ursel, er werd hier gestolen en geroofd, zelfs de gewijde 
voorwerpen uit de kerk. Soldaten kleedden zich toen met liturgische gewaden en liepen zo rond op het 
dorpsplein om koddig te doen. Ook de vrouwen hadden het erg te verduren, pastoor De Witte moest 
achteraf een vrouw begraven die men dood had gevonden op haar bed.” 
Het waren dus beroerde tijden! 
Ook nog op 21, 22 en 23 december 1683 waren de troepen van Maarschalk d’Humieres hier 
binnengevallen voor een rooftocht, pastoor De Witte schreef erover: 
“De Fransen hebben geroofd, geplunderd en gebrand als echte barbaren, verschillende vrouwen werden 
verkracht, tot zelfs in de kerk toe, een man werd gedood, hij werd geknield aan zijn bed dood gevonden, ook 
een lijk stond rechtop in de kerk geplaatst, en de lithurgische gewaden waren alle aan de schandpaal op de 
Plaets voor de kerk uitgehangen.” 
 
Het was allemaal niet zo oogstrelend op Urselplaatse, doch het water van de stroom liep gewoon verder, 
met of zonder dwangbuis, met of tegen de goesting. Maar de talrijke ruiters en gewone reizigers die 
dagelijks door Ursel trokken bleven stilaan achterwege, en de Ostelliers zagen het met lede ogen gebeuren. 
Tussen Gent en Brugge was een veerdienst in gebruik gekomen op het nieuw gegraven kanaal dat 
deels in de bedding van de Oude Kale liep, de Bargie had met slaande trom haar intrede gedaan en 
de reizigers lieten zich nu over het water vervoeren, met een keuken aan boord voorzien van bier en wijn, 
bovendien verwarming benedendeks en alle gemak vandien! Het was het begin van het einde voor onze 
Hostelliers, een gouden tijdperk was voorbij voor Ursel.  
In 1731 was landmeter Jacques Steyaert op stap door Ursel samen met een “keetensleepere”, zij 
maten gans Ursel op en vertrokken iedere dag opnieuw “vanaen de sulle van de kerckdeure”, dit van 9 tot 
23 juli, maar maakten géén gewag van de Stroom, wel van de Voordersbrugge maar die lag over de 
Dambeek tussen de Roze en de Cruysstraete.  
Nog in dezelfde eeuw begon graaf De Ferraris met zijn manschappen van de Mechelse 
artillerieschool aan zijn zeer gedetailleerde kaart der Nederlanden, dit ten behoeve van het Oostenrijkse 
leger. De Ferraris werd in Lotharingen geboren en was Generaal-Majoor bij het Oostenrijkse leger, 
hij huwde met de Gravin van Ursel - dochter van Karel - Hertog van Ursel.  
De Ferraris beschikte over 97 manschappen of “landquarteerders” voor het opmeten en uittekenen van 
een kaart van in totaal driehonderd vierkante meters groot, en gaf die de naam “Carte de Cabinet des 
Pays-Bas Autrichiens”. Van deze kaart verscheen nu in 2009 een atlasboek met alle details erop en 
eraan, maar het is toch niet duidelijk genoeg om alles tot in detail te kunnen “lezen”.  
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Zo kan men bvb. wel de loop van een waterloop in open onbebouwd gebied volgen, maar als een beek een 
straatlijn volgt is de weergave te onduidelijk om zekerheid te hebben. Zodus over de loop van onze 
Stroom en of hij al dan niet toen reeds ondergronds werd gedwongen, blijf ik zelfs met deze De 
Ferraris Atlas in het ongewisse! 
Het is me bekend dat er in de 19de eeuw een brouwerij bestond op Urseldorp, gesticht door de familie 
van Felix Lampaert die in dezelfde eeuw verhuisde naar Zomergem, later kwam brouwer Edmond 
De Keyser die zaak overnemen. Het waren dus niet alleen Hostelliers die de Stroom gebruikten 
als waterbron, maar ook bierbrouwers en smeden waaronder ook de smid Alfons Maenhout die zich in de 
Vrekkemstraat vestigde; hij bouwde er gesteund door zijn zonen een smidse op met faam tot ver in de 
omgeving. Maar denkelijk waren er reeds in de middeleeuwen bierbrouwers, timmerlieden, smeden en 
lederbewerkers gevestigd te Ursel, al dat paardengereis vereiste immers veel onderhoud van zadeltuig en 
voertuigen, gezien in het licht van de erbarmelijke staat van de wegen indertijd.  
Wanneer de bouw van de riool werd aangevat is voorlopig niet te achterhalen, de kans is zelfs klein dat we 
dit ooit te weten zullen komen. Voordien was het zo dat het water dus bovengronds door het dorpsplein liep 
en wellicht regelmatig voor grote “verkeershinder” zorgde, ook zelfs voor ondergelopen huizen, stallingen en 
schuren. Het gemeentebestuur zocht en vond indertijd voor dat probleem een afdoende oplossing en kwam 
na lang wikken en wegen tot het besluit om de Stroom ondergronds door het dorp te leiden.  
Hoeveel de riool toen heeft gekost en hoeveel tijd er aan besteed werd of wie er aan gewerkt heeft, het is 
niet meer bekend het is verleden tijd. Het was plots gedaan met het romantische uitzicht van Urseldorp, 
de bruggetjes en de tronken errond verdwenen en de bewoners voelden zich wellicht opgelucht, men kon 
vanaf toen ongehinderd over en weer wandelen op het dorpsplein, naar de winkel, de herberg of de gebuur 
aan de overkant! Maar wie dacht dat met die ingreep alle overstromingen voorgoed verleden tijd waren, 
die kwam bedrogen uit.  
Het was namelijk op de Briel dat er zich nieuwe problemen stelden en daarvan kan ik ook nog 
getuigen. Het gebeurde nog tot na wereldoorlog twee regelmatig en vooral bij erge onweders dat gans de 
Briel te kampen kreeg met zware overstromingen, waarbij het water zelfs door de omringende huizen 
stroomde. De oorzaak was dat de toevloed van water uit de belendende rioolbuizen niet bijtijds weggewerkt 
kon worden door de hoofdriolering van de Stroom, dat is pas verbetert na de vernieuwing van de 
Eeklose weg omstreeks 1967. 
Van die overstromingen maakte ook Pol Verstraete dus gewag in zijn Scheve Zeven, ons allen 
overbekend als het verhaal over en de belevenissen van de Urselse dorpsjeugd in het begin van vorige eeuw. 
Voor de jeugd was het op de Briel een avontuurlijke plaats, met de waterloop en het aanlokkelijke van de 
rioolingang, en Pol Verstraete laat ons in zijn boek genieten van gebeurtenissen en van dorpsfiguren die 
hij hier dagelijks zag.  
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                                                    De ingang van de rioolpijp op de Briel. 
 

Brielkermis onder andere met de mastklimming - nog zelf gezien voor de oorlog - , het zaklopen, de 
loopkoers, maar ook de overstroming op de Briel die hij daarbij toeschrijft aan de ondergrondse 
graafwerken van Scheve Zeven en zijn bende kameraden. Het was in feite dus zo dat Pol zijn 
inspiratie voor dat verhaal vond bij Urselse dorpsfiguren die hij met een fictieve naam bedacht, maar ook in 
hetgene hij op de Briel toen ook regelmatig zag gebeuren, het Brielplein en de belendende straat naar 
het Klooster toe, die bij onweders onder water liepen. 
 
Zo verhaalde Pol: 
“Het onweder was voorbij. De laatste zwarte wolk verdween in het oosten. Nu kwamen de mensen op 
straat. Of ze wilden op straat komen, maar het ging niet. De straat was veranderd in een zee. Ze bleven 
aan de deur staan en begonnen tegen elkander te vertellen en te klagen. De grafmaker riep naar 
Raymond: “Het einde van de wereld! We moeten er allemaal aan!” Raymond, de fietsmaker, 
sloofde zijn broek op en ging op verkenning uit, dwars door de zee.” 
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En Pol vervolgde: 
“Aan het klooster zag gans de omtrek grijs van ’t water. Men kon niet meer zien waar de beek ergens 
lag. Op Roelandts hoeve was het ook zeer erg gesteld. De stallen waren daar dieper gelegen dan de 
straat en hadden altijd te lijden van overstromingen. Nu stonden de koebeesten tot aan hun knieën in ’t 
water. Een jong geitje was verdronken en dreef boven. Iedereen was daar druk aan ’t werk, om de 
beesten te redden. Men zag de boer op de waterplas varen in een grote kuip.” 
 
Met Roelandts hoeve bedoelde Pol Verstraete dus Bauwens hof, waar later een muur voorstond die 
de draai van de straat rond de kerk evenwijdig volgde. De Briel geleek inderdaad af en toe op 
overstroomd gebied, en de Stroom had er een ruim aandeel in! 
Die overstromingen doordat het regenwater na erge onweders niet bijtijds ondergronds zijn weg kon 
vervolgen, waren dus de keerzijde van de medailje na de bouw van de rioolpijp. Zoiets was door onze 
voorvaderen niet voorzien en het zou heel lang duren vooraleer de oplossing voor dat nieuw geschapen 
probleem er kwam. Omstreeks 1966-67 werd de Eeklose weg heraangelegd en volgde een nieuw tracé, 
niet meer rond de kerk maar gewoon rechtdoor en dwars door Bauwens hof naar Aalter toe.  
Terzelvertijd werden de rioolbuizen van de omliggende straten meer op elkander afgestemd, en het hielp. 
Hoewel er ook nu nog in de 21ste eeuw overstromingen op het dorp zijn geweest na zware onweders. 
Hetgene Pol Verstraete schrijft over Scheve Zeven en zijn makkers is toch ook ten dele een 
waarheidsgetrouwe weergave van de belevenissen van de dorpsjeugd van die tijd. Gaston Claeys vertelde 
mij nu nog onlangs, dat hij met zijn makkers waaronder Achiel De Muynck, Daniël Neirynck en 
nog anderen, ook nog de rioolpijp van begin tot einde hebben doorkropen; Gaston is geboortig ongeveer 
van het jaar 1927. Er zijn over die verhalen al veel twijfels geuit, maar Gaston houd het staande: 
“Echt gebeurd, de waarheid!” 
Zo zijn er nog die beweren dat zij de riool doorkropen hebben van begin tot einde, en indien zij de 
waarheid spreken dan waren dat straffe toeren, maar indien het leugens zijn, dan zijn het grove. Zelf ben 
ik nooit getuige geweest van zoiets. 
  
Het water van de Stroom zal wellicht tot het einde der tijden een rol van betekenis blijven spelen op 
Ursel, maar het zal vanaf nu onzichtbaar gebeuren. 
Er werd immers door ons huidig gemeentebestuur beslist dat er een dorpskernvernieuwing moest komen. 
Géén slecht idee, hoewel ook nu zoals het altijd is geweest, er voor- en tegenstanders zijn van dit idee. 
Maar de bevolking kreeg inspraak én inzage van de plannen in 2009 en een jaar later zijn we zover. 
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De graafmachines en buldozers zijn in volle gang en op deze foto door mij genomen, zien we in het 
midden een kleine vierkante opening; dat is de rioolpijp die bij deze werken wordt uitgebroken.  

We zien op de hoek links van het dorpsplein de herberg de Lapsus, de woning zelf is zeer oud en als men 
opmerkzaam toekijkt dan is duidelijk aan het vloerniveau te zien dat de bodem van de oorspronkelijke beek 
toch wel heel diep gelegen was ten opzichte van het straatniveau.  
                                                                  

 
 
                                                       Dorpskernvernieuwing anno 2010. 

Nu zal alles wat nog overbleef van de riool en van de Stroom volledig uit het oog verdwijnen. Het is 
immers zo dat er werd beslist het nog zichtbare deel van de oorspronkelijke beek ook in betonbuizen te 
stoppen. De bedoeling daarvan is er bovengronds een voetweg van te maken die door de schoolkinderen als 
een verbindingsweg tussen de Onderdaalse school en de Eeklose weg gebruikt kan worden, hopelijk een 
goed alternatief om de veiligheid op de Briel te verhogen.  
Met deze vernieuwing van de riool - de bakstenen wordt dus volledig uitgebroken - wordt eveneens de 
Vrekkemstraat en het dorpsplein zelf vernieuwd. Nu komen wij met de vordering van de werken als 
oudere generatie voor een heel interressante verrassing te staan, de heropening van de oude oorlogsbunker die 
hier omstreeks 1943 onder het dorpsplein werd gebouwd.  
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                    Achttien meter lang en de breedte en de diepte navenant , een ondergronds oorlogsmonument. 
 

Een toilet en twee douchecellen en na zovele jaren nog in goede staat, een onverhopt weerzien voor velen 
onder ons die de oorlog hebben beleefd. Maar wat een luxeschuilplaats, die was zeker niet bedoeld om 
gewone burgers te herbergen! Wie zou het in zijn hoofd halen om na het afblazen van een luchtalarm eerst 
nog in de rij aan te schuiven en een douchke te pakken vooraleer naar huis te gaan? 
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De massale luchtbombardementen op Duitsland door Engelse en Amerikaanse luchtmachteskaders 
waren toen op hun hoogtepunt gekomen, iedere avond of nacht huilden de alarmsirenes en de Duitsers 
zorgden ervoor dat er zowat overal schuilkelders gebouwd werden. Hier in Ursel waren er verscheidene 
namelijk op het vliegveld op het Coninckshof, aan de tramstatie, onder de galerij van de meisjesschool  
- klooster - en de bijzonderste was die op het dorpsplein zelf. Dagelijks zagen we de arbeiders aan het werk 
toen we naar school gingen, en toen de bunker afgewerkt was, was het voor ons als jonge gasten die graag 
oorlogje speelden een belevenis om de bunker te verkennen en af te tasten, want we zochten er in het duister 
onze weg. Er was een metalen deur beneden aan de trap, maar die stond altijd open en de bunker is nooit 
door de Duitsers gebruikt, noch door de Urselnaren, er is op Urseldorp géén luchtbombardement 
gebeurd noch een zware artilleriebeschieting geweest tijdens de Duitse bezetting.  
Nu op woensdag 19 en donderdag 20 mei 2010 werd de nooduitgang opengemaakt en we konden 67 
jaar na de bouw ervan dit betoncomplex opnieuw bezoeken. De schuilkelder herbergt eenn trap met portaal, 
drie compartimenten, twee douchecellen en een toilet bezet met faïencetegels. De muren en het plafond zijn 
met grote zorg glad gestreken met mortel en in zijn geheel is het bouwwerk nog in uitstekende staat. Zelfs 
de muren zijn rondom op de vloer afgezoomd met stenen plinten. De gehele afwerking laat veronderstellen 
dat deze bunker bestemd was voor hogere Duitse officieren, om er indien nodig langere tijd te kunnen 
verblijven.  
Tot daar dit intermezzo over een stukje oorlogsgeschiedenis.  
 
Dat de oude riool haar beste jaren achter zich had gelaten staat wel vast, maar of de inbreng van de 
nieuwe betonbuizen met een diameter van ongeveer één meter, de af en toe nog voorkomende overstromingen 
van het dorpsplein zullen voorkomen is natuurlijk af te wachten?  
Aan de toevoer van water door de Stroom is immers niets gewijzigd, zware onweders zullen ons 
ongetwijfeld nog altijd blijven teisteren, maar hopelijk zal de nieuwe rioolpijp het water niet meer op een 
dergelijke manier zoals in 2005 blijven uitspuwen. We zien op de volgende foto wat er toen gebeurde, het 
geleek min of meer op een zondvloed, zoals ook Pol Verstraete het beschreef in zijn Scheve Zeven! 
Veel huizen stonden toen met de voeten in het water, met veel schade aan meubelen en dergelijke inboedel, 
ook Oostwinkel en Maldegem-Kleit konder er van meespreken.  
Hier op Urseldorp was het alle hens aan dek, de rioolroosters werden opengezet, deuren met zandzakjes 
en dergelijke gebarikkadeerd en iedereen die thuis was ging in de weer met emmers, borstels en dweilen. 
Het was trouwens lang geleden dat de Stroom zoveel geweld ten toon spreidde, en het was tevens de 
aanzet van de dorpskernvernieuwing die we nu moeten ondergaan! 
Een ferm stuk historisch verleden wordt daardoor aan onze ogen onttrokken, en wellicht weten weinig 
inwoners binnen honderd jaar verder nog hoe Urseldorp er ooit bijlag? 
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                                                                Urseldorp onder water. 
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Om te eindigen wil ik nog eens aandacht besteden aan de uitspraak van bisschop De Marvis in 1242,  
op wat baseerde de man zich om te verkondigen dat Urselle een zeer oude plaats was. Wat zag hij hier 
toen waardoor hij een dergelijke gevolgtrekking kon maken? 
Aan de mensen die er woonden kon hij zulks niet zien, aan gebouwen zoals een kerk of overblijfselen ervan, 
eveneens twijfelachtig! Maar monumenten zoals bvb. grafheuvels stonden wellicht hier en daar nog wel in 
het landschap te kijk, en de tekening van Ursel die Daneel Roelandts maakte in 1724 wijst toch wel 
in die richting. Maar waarom een halve cirkel tekenen als er een volle cirkel of heuvel zichtbaar was?  
De verklaring hiervan is heel eenvoudig, het blad papier waar Daneel zijn tekening op maakte was niet 
breder en hij citueert die cirkel precies tussen de Veldkruisstraat en het Molenstraatje, ongeveer ter hoogte 
van de plaats waar tussen 1985 en 1990 een grafheuvel werd blootgelegd die uit de late steentijd en het 
begin van de bronstijd stamde. Die grafheuvel was oorspronkelijk concentrisch aangelegd, maar werd zoals 
zoveel andere in de loop der eeuwen geleidelijk aan afgegraven door landbouwers die altijd wel ergens een 
karretje aarde konden gebruiken, en metéén ook plaats vrijmaakten om als landbouwgrond te gebruiken. 
Het was dankzij luchtfotografie dat deze begraafplaats werd herontdekt én blootgelegd!    
 
De mening dat het op de tekening van Roelandts eventueel om een omwalde hoeve kon gaan is het 
onderzoeken waard, maar er was aan die kant van Urseldorp in de 18de eeuw maar één omwalde hoeve 
bekend. Die hoeve behoorde tot “het Leen van Velkegem”, ze was over ’s Heeren Veltstraete 
gelegen en lag ten Oosten van de Gentstraete, dus die optie kunnen we verwerpen.  
Met de puzzelstukken die we nu in handen hebben kunnen we besluiten dat bisschop De Marvis het 
wellicht bij het rechte eind had, hij sprak niet zonder reden over Urselle als: “een zeer oude plaats”.    
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Bijkomende informatie. 
De gegevens zoals ik die in de voorgaande bladzijden heb beschreven berusten deels op vaststaande feiten, 
deels ook op gissingen die ik als logische gevolgtrekkingen in verband met het hele verhaal beschouwde. Zo 
ondermeer waar ik op bladzijde tien gewag maakte van bruggetjes over de Stroom - hoewel ik er géén 
bewijzen voor gevonden had - en eveneens mijn verwijzing naar het gemeentebestuur dat na lang palaveren 
besliste om een riool of “een buize” te metsen.  
Ondertussen is me nu bekend geworden en dit tengevolge van de grote belangstelling die onstaan is bij de 
bevolking door het openbreken van deze oude riool, dat er reeds in de middeleeuwen wel degelijk een aantal 
bruggetjes over de Stroom werden geslagen; voornamelijk op “de Plaetse”, dus op Urseldorp! Ook 
weten we nu dat de gemetste riool niet ineens tot stand kwam, maar bij stukjes en beetjes werd bijgemetst en 
dat er regelmatig herstellingswerken dienden verricht te worden wegens instuikingen en/of verzakkingen. 
Er zijn nu onlangs nota’s en rekeningen aan het licht gekomen die ons een gedeeltelijke inzage verschaffen 
over de kopzorgen die de Stroom hier reeds honderden jaren terug aan onze mensen bezorgde.  
Bij deze nieuwe informatie hoort een schema of plan van Urselplaetse, inclusief de loop van de beek, 
riool, buis, kanaaltje of den Stroom zoals Kamiel Van Hecke de waterloop noemde.  
Opmerkelijk daarbij is de sterke gelijkenis met de tekening van Urseldorp door Daneel Roelandts, 
zoveel eeuwen voordien gemaakt.We vinden op dit bijgewerkte plannetje echter ook de juiste situering terug 
van een aantal belangrijke gebouwen die er zoveel eeuwen vroeger reeds stonden met hun specifieke 
benaming, zoals: 
de Pastorie, de Kerk en het kerkhof, het Gijzelhuys, het Guldenhuys, de Waterhalle, de Swaene, 
de Inghel, de Helm en Huize Toebast.  
Met de bijgevoegde nota’s van rekeningen allerhande in verband met werkzaamheden aan de beek, buis 
of Stroom en de brugjes die erover werden geslagen door de eeuwen heen, kunnen we min of meer de 
evolutie volgen bij de bouw van de riool door ons dorp, zelfs de werklieden die er aan werkten én de 
opdrachtgevers die ervoor betaalden komen voor het voetlicht! 
Ter verduidelijking van het dorpsplan: 
de Stroom wordt er op aangeduid met een kronkellijn en loopt voorbij de kerk over het dorpsplein en volgt 
verder “de Oude weg naar Aalter” of de huidige Vrekkemstraat. Voortgaande op de nota’s zijn er vier 
brugjes op aangeduid met een dubbellijntje, één aan de kerk en drie op het dorpsplein zelf bij vroeger 
bestaande Hostelleries, die met naam vermeld worden. Met deze gegevens onder ogen kunnen we 
Urseldorp in ogenschouw nemen vanaf de middeleeuwen, en zien we hoe onze voorouders poogden de 
Stroom met allerlei middelen en ingrepen in toom te houden. Met mijn dank voor deze waardevolle 
informatie aan D’hooghe Marc en Moelaert Roger, eveneens gedreven mensen die zich met hart en 
ziel inzetten om ons erfgoed te bewaren.  
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                                                Bijgewerkt plan van Urseldorp.     
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De buis of goot (de Stroom).  
Buis en goot hadden in vroeger tijden de betekenis van beek, later werd het hier te Ursel werkelijk een 
buis of riool toen de waterloop geleidelijk aan overdekt of overwelfd werd. Wat nu volgt zijn nota’s en 
rekeningen over de uitgevoerde werken sinds 1575 dienaangaande.  
De rekening van de burgemeester van de commune dd. 1575/76 zegt: 
“Item betaelt Vincent van Moerbeke van een plancke om voor tguldenhuys een brugghe over den 
waterloop” (42) 
Het Guldenhuys - herberg - stond dus op het dorpsplein en denkelijk betrof het een herstelling van een 
reeds geslagen brug.  
 
Volgens de rekening van de burgemeester van de commune oktober - 1601 tot januari 1603 - werd een 
houten brugske voor de kerk hersteld. (53) 
Eveneens hersteld volgens de rekening bu/co 6/1608-1/1610 door Jan de Mey en Noë Willems; 
acht zakken kalk voor herstel buis door Marten van Hulle gehaald (33) en 2000 stenen zijn voor de 
buis (en de kerk) besteld. (33) 
 
Voor het Guldenhuys lag omstreeks 1608-1610 nog altijd een brugske dat opghemaeckt werd door 
Jan De Muynck; men spreekt dan reeds van de buis (beek) gedoken met peersen (boomstammen). 
 
In de rekening van de burgemeester van de commune, 5/1621-5/1623 is gezegd dat: 
“Brugghe ende boom op den Gyselbilck” worden vermaeckt (hersteld). (De Gyselbilck behoorde toen 
bij het Gyselhuys).  
Cornelis Ledeganck wordt erbij vernoemd en werd: “betaelt over het (her)delfen vanden waeterloop voor de 
kercke”. Het werk was “besteed à la hauche”.  
Jan de Crets dolf omstreeks 1621 de putten voor de staken van de brug, Lanceloot van Daele leverde 
hout en maakte bovendien een “helsene buize” voor de kerk. Jan Kindt maakte de brug voor de kerk 
(die dus bij de kerk werd geslagen). (33) 
Er was dus omstreeks 1621 zeker een brug en ook een elzenhouten buis bij de kerk, maar er was ook 
reeds steen aan de buis (Stroom) verwerkt.  
In 1624 wordt het brugske voor de kerk hersteld en dat is de laatste vermelding nopens deze brug, pas in 
1706 wordt de brug aan de kerk opnieuw vermeld.  
Charel Goossens - metser - maakte “de buis vanden ambachte”, dus bij het Ambachtshuys, omstreeks 
1625 eventueel 1624; en Pr. Ryckaert werd vergoed voor “tstellen vande staecken ande buyse”. 
In 1638 herstelde Charel Goossens opnieuw de buis. (rek. bu/co 1638).   
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Ook in 1656 werd er aan de buis gewerkt. 
Jan Toebast, grote gelande, heeft evenals nog anderen geld verschoten in 1657 voor het maken van een 
stenen buis, lopende van het kerkhof tot aan het zuideinde van Urselplaats. (rek. voor octrooi, dat 
overgebracht werd in de Raad van Vlaanderen op 27/1/1663). 
In 1662 was de buis reeds gestoken, want in bundel 33 is gezegd dat 12.000 stenen zijn gebruikt aan 
de kerk, de buis en de steenput, dd.1662; men bouwde toen de zuidbeuk van de kerk. 
 
Het resolutieboek 1 zegt dat (30/5/1682) de geburen van de Plaats de buis mogen openen die 
blijkbaar verstopt zat. Blijkens een zondags kerkgebod werd overigens dat jaar een herstelling uitgevoerd. 
Zevenhonderd stenen en wat kalk werden verwerkt, eveneens 144 voeten 11/2 duim planken met nog 
veertien balkjes voor de buis werden gebruikt. Bij zondags kerkgebod werd het werk besteed aan Joos 
Muylaert uit Ronsele - metser - die vier dagen arbeid presteerde, ook de pastoor kreeg toen vierhonderd 
stenen! 
In 1683 werd een “eken boom” aan de buis verwerkt. 
 
Pieter De Busschere, de waard van het Schepenhuis, heeft op bevel van pastoor De Witte, de 
griffier J. Toebast en schepen Gillis Van Hulle, “de buys over de plaets gerepareert” ten jare 1684. 
Hij gebruikte daarvoor vijf zakken kalk, 1000 stenen, metste met een dienaar drie dagen en deed 
eveneens het vervoer. (202) 
 
Buis gerepareerd in 1693, zes dagen werkte Joris Claeys er aan met zijn knecht Laureins Bogaert; 
die had al een gat in de buis gestopt met “persen”; ze verwerkten 700 stenen en acht zakken kalk.  
Carel Martens leverde houten planken en ook nog 14 balkjes, tenslotte werkte Pieter De Busschere 
fs. Noë, ook nog eens 4 dagen en half.  
Dezelfde Joris Claeys werkte met zijn knechten van 4 tot 27 juni 1699 aan de buis, er werd kalk, 
enz… gebruikt; maar er werd ook nog betaald voor “schipvracht”. 
 
In 1700 werden 2550 grote en 1600 middelmatige stenen geleverd en verwerkt aan de buis op het dorp, 
dit gebeurde door Jan Plancke. 
Martens en zijn knecht verlengden de buis met planken in 1704. De goot werd ook hersteld door Carel 
Martens, 1703-1707 (99). 
In 1706 werden tot tweemaal toe dertig voeten “heecken kanten voor de Brugghe gemaeckt” (dat was 
ongeveer tweemaal 8,20 m.). Op 1 februari 1707 spreekt men ook van “dertig voeten eecken planken, 
staecken en nagels”, en er werd aarde op de buis gevoerd.  



23 

 

Denkelijk betrof het de buis aan de kerk, vermits men op dat ogenblik maar een stenen buis had tot aan 
het kerkhof. 
In 1710 werd ook “aan de buis loopende door de Plaetse gewerkt”. In 1711 vermeldt men duizend 
careelsteen voor herstellingswerken door Guillaume De Witte. (rek. t’Vrije) 
In 1712 werden opnieuw planken vernoemd voor de buis (of beek of Stroom). 
Op 9 oktober 1913 heeft Jacques De Muynck met zijn knecht, paard en kar, aarde op de buis 
gevoerd en Jacques Reynheer deed hetzelfde, gedurende twee dagen en “drie schoven”. 
De betalingen gebeurden met de inkomsten uit de issuen. (561) 
 
Bij order van juni 1714 herstelde men de zuidzijde van de buis, het was met steen. De buis was op dat 
ogenblik in hoofdzaak - zo niet geheel - in steen. (99) 
Van Jan Zutterman te Zomergem ontving men voor het herstellen van de brug op de kerkplaats in 
juni 1716, duizend careelsteen. (105) 
Een herstelling van de buis volgde op 20/11 van 1718. (106) 
 
Een volgende rekening zegt ons: 
“Tweeduysent careelsteen om de Gote dweirs deur de Plaetse te repareren”. Joris Claeys was de metser 
van dienst, kalk werd op de vaart afgehaald op 23/6/1723. (107, 108) 
Ook nog 1000 Armentièresteen werd gehaald voor het herstel van de stenen buis op de Plaats.  
In 1725 heeft men een grote opening in de buis gemaakt die verstopt zat, er werd toen steen en kalk 
geleverd.  
 
Op 13 juni 1726 werd een werk aan de buis op het dorp aanbesteed, ophogen met aarde op diverse 
plaatsen en “een eindeke volledig nieuw te maken.” 
Waar dit eindeke lag is niet precies te situeren, maar het werk werd aangenomen door Frans 
Ledeganck “voor 9 sch.(ellingen) groot daags en te rijden met twee paarden en een staende waghen”,  
(dit wil zeggen met twee wagens, zodanig dat steeds één kon gelost worden terwijl de andere aan het rijden 
was). Vermoedelijk heeft men toen vijf dagen gewerkt. 
 
Er gebeurde een ophoging van de buis in 1727 door Jan van Peteghem. (110) 
In 1728 was er een groot gat in de buis en dat werd gestopt door de metser Joris Claeys.  
Opnieuw werden er herstellingen uitgevoerd aan de buis met aarde en zavel in 1734. 
Nogmaals werd de buis “vermaeckt” in 1737 door Jozef Claeis. 
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Op 2 juli 1738 werd een bestek opgemaakt voor het herstellen van de buis die 20 voet (ongeveer 5,50 m.) 
ingevallen lag, dat bestek hield het volgende in: 
“oud metselwerk tot de grond uitbreken; buis volledig te zuiveren; 
nu één voet (27 cm.) dieper dan de huidige bedding leggen; 
verplichting om stekensteen of Armentièresteen te gebruiken; 
op ieder “ende vloer” eiken hout van 2 bij 4 duim dik (ongeveer 5 x 15 cm. aanbrengen; 
een boog of voute van dezelfde steen; 
mortel te maken van 1/3 Doornikse kalk, 1/3 oulie assche (gestampte en gezifte zenders) en 1/3 zavel.” 
De amman had zijn rechten in de aanbesteding van de buis in 1739, en het werk moest binnen de zes 
weken afgewerkt zijn! Het ene hoofd van de buis was dus in steen (1500 stekensteen en het andere eind 
was dat eveneens 2500 stekensteen). 
 
In 1750 werden opnieuw duizend kareelsteen gekocht aan Judocus Goethals, Joris Claeys metste en 
Jan de Rycke vulde datzelfde jaar een gat in de buis. (121) 
In 1751 volgende vermelding: “Plaetse met fatsynen opgehoogd (bussels groen hout). 
En in 1752: “buis met zand opgehoogd”. In 1757 volgde een reparatie aan de buis op het dorp: 
“19 piketten aan de hoofden geslagen; 2300 Armentièresteen, 12 en half zakken kalk en twee zakken drie 
meutiens hoëlassche voor mortel te maken, zijn aan de vaart gehaald.” 
Men haalde bovendien ook nog zand, kleem en aarde en Pieter Claeys werkte toen samen met een 
diender 13 dagen aan die opdracht. (123) 
In 1760: Jan de Rycke haalde “zandige aarde met een brouette ende peirt” om de dorpsplaats op te 
hogen (dat was met een kar). 
 
In 1764: Pieter Claeys fs. Joris werd vergoed voor 400 Armentièresteen, kalk, arduinen schorren als 
dekstenen voor 12 voet lengte bij 16 breedte (3,25 x 4,38) (ofwel is duim bedoeld en zijn de maten van de 
schorren zelf dan 30 x 40 cm.), die op 12 september gehaald werden op de vaart; en voor zijn werk als 
metser aan de buis op het dorp; hij heeft ook het kerkplein met hout opgehoogd. 
Jan de Rycke haalde steen en kalk aan de vaart om te verwerken aan de buis op het dorp, hij heeft 
“gebrouet” op de kerkplaats om de buis op te hogen, hij werd op 23/1/1765 vergoed.  
Op 9 en 10 september en tot 26 oktober 1768 werd er gewerkt op de Dorpsplaats, de boeren moesten 
kasseistenen van de Brugsevaart naar de Kerkplaats brengen.  
Die stenen kwamen van Dowaai en Pieter Vindevogel heeft de kasseien op de dorpsplaats gelegd; we 
mogen veronderstellen dat Urselplaats toen ten dele werd gekasseid. 
 



25 

 

In oktober 1768 heeft men ook een Kaai aan de buis op het einde van de dorpsplaats gemaakt (aan de 
zuidkant), en de buis aan het kerkhof verlengd (aan de noordkant), en tevens twee stenen duikers gestoken 
onder de Tendenstraat (nu de Hendelstraat), (wat die kaai precies voorstelde weten we niet..?)  
Er werden toen 1700 Armentièresteen aan de buis verwerkt, deze werken werden ook nog in 1769 
verdergezet want: “stenen buis door het dorp, in het verlengen van dezelve aan het kerkhof, ten Jare 1769 
door Joris Claeys”.  
“Een watergeleed” tegen de oude kerk- (of kerkhofmuur) werd in 1769 gelegd (een watergeleed, waterlede 
of waterleyde is een afwateringssloot.) 
 
Commissaris Triest had op 14 september 1778 van de Raad en advocaat-fiscaal verkregen om een eind 
kassei te leggen, “leedende van de Plaetse naer de vaert”.  

Er is een aanbesteding dd. 16/8/1778 voor het aanhalen van steen en kalk die nodig was bij het 
verlengen van de Buis door het dorp aan het huis van Judocus Martens. (133) 
Dat gebeurde nog eens in september 1778 en het betrof dus de buis langs de weg naar Oostmolen: 
“In de maent september is de stenen buis ligghende voor het dorp deser prochie langs de staet leedende naer 
de vaert toostmolen verlengd”.  
Dit vergde 28 dagen werk voor Pieter Claeys en zijn zoon, beiden metsers van Ursel, hun dienders 
waren Jan Claeys, Jan de Weirdt en Jan van Vinckt. 
Het was een bevel van De Porter (commissaris-visiteur van de straten) en baron Triest: 
“ter oorsacke de selve straete ter selver jaere es beslaeghen geworden met calseyden”.  
(Nb: In de periode 1775 was baron Triest van het college van het Land van den Vrijen steeds bij 
de liquidatie van de rekeningen aanwezig en De Porter was dan commissaris voor de visitatie van wegen 
en waterlopen, kort nadien werd die taak opgevolgd door De Wapenaert.) 
 
Tot hier deze heel belangrijke informatie over onze waterloop - de Stroom - en over ons dorp in het 
algemeen. Er werden dus in de loop der eeuwen veel uren werk besteed aan het onderhoud van onze 
waterloop. Slaan van brugjes en herstellingen eraan, of de beek overwelven met “persen” was een andere 
primitieve ingreep om de Stroom ondergronds te houden, maar geleidelijk aan greep men naar duurzamere 
materialen zoals Armentières-, en kareelsteen. Zo kwam men uiteindelijk na zovele jaren moeizaam werk, 
van op de Briel tot bijne aan de hoek met het Ijzeren Hand terecht; toen had men eindelijk de 
Stroom in bedwang, dacht men. 
De geschiedenis heeft ons anders geleerd, het water heeft ons altijd parten gespeeld en zal dat wellicht af en 
toe nog wel eens doen, onverwachts zoals het altijd is geweest…! 
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NB: (Nu wordt ook de naam “Bauwens beek en of Leensvoortbeek gebruikt voor de Stroom.) 
De vermelding dat er een Kaai werd gemaakt aan de Stroom op Urseldorp is toch wel 
merkwaardig, waartoe diende zo een kaai? We stellen ons daarbij laden en lossen van goederen voor, 
maar kon men goederen vervoeren op het water van de Stroom, bvb. van het Klooster tot op het 
dorpsplein, of van Vrekkem naar het dorp?  
 
Opmerking: 
De aanleg van een kasseistraat van Oostmolen-noord tot Urseldorp kwam slechts tot stand in 1856. 
 
“Bij Koninklijk besluit van 4 juni 1851, werd aan de gemeenten Aalter en Ursel de machtiging 
verleend om de aardeweg van Aalter-Oostmolen over Vrekkem tot Urseldorp te bestraten, dat was voor 
slechts 563 meter op Aalters grondgebied en de rest was ten laste van Ursel. Deze nieuwe steenweg  
werd aangelegd in de loop van 1856 en vormde in Urseldorp een verbinding met de provinciale steenweg 
Tielt-Eeklo. Zo waren er te Ursel drie wegen belegd met kasseien, maar alle andere bleven voorlopig 
nog gewone aardewegen”. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               door 
 
                                                                                                                        Van Parys August 
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