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Co-creatief project Super Terram maakt stedelijke actoren 
bodembewust

Super Terram: samen graven 
om beter te begrijpen

Gezien onze disciplinaire achtergronden was het niet vanzelf-
sprekend om de levende, stedelijke bodem als centrale opgave te 
stellen in onze onderzoekspraktijk. Waar komt deze fascinatie 
voor de levende bodem vandaan? Deze vindt haar oorsprong in 
een ontwerpstudio stedenbouw die eind 2020 aan de faculteit 
architectuur van de Université Libre de Bruxelles (ULB)  
werd georganiseerd. Die studio richtte zich op het herstellen 
van mens-natuur relaties in de stad, en wat bleek?
De bodem is een unieke ruimte om deze relaties te bestuderen 
en herdefiniëren. 

Deze observatie legde de basis voor het co-creatieve onderzoeks-
project ‘Super Terram’, dat gefinancierd wordt door Innoviris1, 
en georganiseerd door stadsbeweging BRAL, de faculteit archi-
tectuur van de ULB en het architectenbureau 51N4E. Met onze 
multidisciplinaire achtergrond wensen we de stedelijke bodems 
vanuit een meervoudig perspectief opnieuw te benaderen, met 
een grotere aandacht voor de vele relaties die in levende bodem 
vervat zitten en die niet alleen ecologisch, maar ook sociaal of 
politiek kunnen zijn. In dit artikel gaan we in op de benaderin-
gen en observaties die uit deze onderzoeksopzet volgen, en die 
tijdens een reeks acties met diverse groepen van actoren getest 
zijn geweest. 

 A (W)HOLE NEW WORLD

Binnen het Super Terram onderzoek staan de stedelijke bodems 
van Schaerbeek-Vorming en omgeving centraal. Schaerbeek-
Vorming is een voormalig spoorwegplatform dat op het eind van 
de negentiende eeuw werd ontwikkeld, boven op een moerassig 
gebied te midden van de Zennevallei. De vormingsactiviteiten 
werden stopgezet eind twintigste eeuw en sindsdien wordt de site 
gebruikt voor het opslaan en sorteren van grond afkomstig van 
regionale afgraving en sloopplaatsen. De stedelijke bodems van 
Schaerbeek-Vorming werden veelvuldig getransformeerd, op de 
site zijn dan ook verschillende grondsoorten en grondkwaliteiten 
aanwezig: van granietresten die gebruikt werden om de sporen te 
stabiliseren, tot verbrande steenkool en creosoot dat gebruikt 

werd om houten spoorwegliggers te beschermen, enz.  De omge-
ving is ook van groot strategisch belang in de toekomstige ont-
wikkeling van Brussel, omdat het één van de laatste grote
landreserves is. 

Wanneer we het onderzoeksproject eind 2021 aanvangen, wer-
pen eerste vragen zich op: wat zijn de beste methoden om de ste-
delijke bodems te benaderen, en op welke manier kunnen we een 
diverse groep van Brusselaars betrekken bij het nadenken over de 
stedelijke bodems in deze omgeving? We kiezen ervoor om dit 
engagement op te wekken door samen met groepen actoren
verschillende putten te graven en samen de materialiteit van de 
bodem op een tastbare manier te onderzoeken. 

Hoe zouden we de stad ontwerpen indien we er de bodem niet langer 
als inerte, maar wel als levende materie vol relaties zouden benade-
ren? Dit is een vraag die ons, een groep architecten, historici en  
antropologen, erg bezighoudt. De stedelijke bodem, die donkere massa 
onder onze voeten, is onvoldoende bekend en verdient een nieuwe be-
nadering. Door samen met stedelingen putten te graven, onderzoeken 
we de eigenschappen en kwaliteiten van deze bodems, alsook van het 
leven dat ervan afhankelijk is!

Door: Jolein Bergers, Nadia Casabella en Ananda Kohlbrenner

Over de auteurs:
Jolein Bergers: partner Super Terram (Innoviris Co-Create) voor stadsbewe-
ging BRAL en doctoraatsstudente aan de Faculteit Architectuur van de KU 
Leuven (jolein@bral.brussels)
Nadia Casabella: docente aan de Faculteit Architectuur ULB, partner 1010 
Architecture and Urbanism en partner van het Super Terram project 
(Innoviris Co-Create) (nadia.casabella@ulb.be)
Ananda Kohlbrenner: onderzoekster aan de Faculteit Architectuur ULB, part-
ner van het Super Terram project (Innoviris Co-Create) (ananda.kohlbren-
ner@ulb.be)

Hoe brengen we burgers in contact 
met een stedelijke bodem?
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Echter, het zoeken van een locatie om deze put te graven bleek 
geen eenvoudige opgave. Voor grondeigenaars is het niet vanzelf-
sprekend om toestemming te geven voor het graven van een put 
op hun terreinen, laat staan om hierbij een groep gasten te be-
trekken. Na lang zoeken werd onze vraag aanvaard door een na-
tuurvereniging, C.E.B.E., om een put te graven in de terreinen 
van het natuurreservaat ‘’t Moeraske’. In overleg tussen de leden 
van het onderzoeksteam en de voorzitter van de natuurvereni-
ging komen we tot drie interessante plekken: aan de voet van een 
stortplaats, te midden van een moerassig gebied, en onder een 
hoogspanningsmast (afbeelding 1). 

AFBEELDING 1: SITUERING VAN DE DRIE PUTTEN, TE MIDDEN VAN HET NATUURGEBIED 

(TEKENING JOLEIN BERGERS)

Om een eerste inzicht in de bodems te verkrijgen verzamelt het 
team op deze locaties enkele bodemstalen, die ze thuis op ver-
schillende wijzen analyseren: van chromatografische tot micro-
scopische analyse, alsook door het opkweken van de zaden in de 
bodem onder een warmtelamp (afbeelding 2).

AFBEELDING 2: HET OPKWEKEN VAN DE ZADEN IN DE BODEM ONDER EEN WARMTE-

LAMP (FOTO GIULIA MASSENZ).

In aanloop naar onze publieksactie ‘A (w)Hole new world’, wer-
pen nieuwe vragen zich op: hoe diep willen we onze put maken? 
Welke afmetingen moet deze hebben? Wat willen we doen we 
met bodems die we opgraven? Wie zorgt er voor deze put? We 

kiezen ervoor om een put van één vierkante meter te graven, met 
een diepte van dertig centimeter , omdat deze dimensies toelaten 
om met een groep mensen naar de bodem te kijken en er een ge-
sprek rond te organiseren. Hoewel een officieel bodemprofiel veel 
dieper is (0,75 m tot 1,5 m) laten deze dimensies ons toe om 
met een groep aanwezigen naar de bodem te kijken, en de putten 
na afloop van de actie geopend te laten voor opvolging. We we-
ten wel, dertig centimeter is slechts een spreekwoordelijke kras 
aan de oppervlakte, maar hopelijk kan het wel een aantal boeien-
de bodemverhalen uitlokken!

Een week later keren we terug met een groep van ongeveer vijftig 
personen. Samen graven we op de drie vooraf bepaalde locaties 
een put in bijzijn van enkele bodemexperten: een ecoloog, een 
hydroloog en een bioloog. Het opgraven van deze stedelijke bo-
dems in aanwezigheid van deze diverse groep geeft aanleiding tot 
het vertellen en delen van verschillende ‘bodemverhalen’. Zo tra-
ceren we verschillende bodemrelaties door het bespreken van op-
gegraven artefacten met de deelnemers aan de workshop en de 
bodemexperten. Het graven van de eerste put helpt ons om de 
complexe totstandkoming van deze stedelijke bodem te recon-
strueren. We vinden er eigenaardige voorwerpen terug, zoals een 
oude asbak met het logo van een alcoholarm biertje, een blikken 
doosje om mieren te vergiftigen en een schoenzool, allemaal spo-
ren van de oude stortplaats (afbeelding 3). 

AFBEELDING 3: OBJECTEN SPREKEND VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE SITE ALS 

STORTPLAATS (FOTO ALICE PARIS).

Toch beschikt de bodem er vandaag ook over een humushorizont 
van wel vijftien centimeter, gevolgd door een dikke zandleemhori-
zont vermengd met wortels van het boven groeiende riet. 
Microscopische deeltjes van dit organische materiaal herkennen 
we in de microscoopbeelden en in de chromatogram-analyse, 
waarin concentrische ringen wijzen op de aanwezigheid van oplos-
bare mineralen, en de wolkige randen op de aanwezigheid van or-
ganisch materiaal (afbeelding 4). Een eenvoudige pH-test corres-
pondeert met de aanwezigheid van bakstenen die we er opgraven. 

Deze meervoudige benadering herhalen we bij de twee andere 
putten. Doordat het chromatogram en de microscoopbeelden 
een week op voorhand werden gemaakt, voeden ze de reconstruc-
tie van de bodemverhalen. Echter, ook onverwachte bodemaspec-
ten geven richting aan de gesprekken. Bijvoorbeeld de sterke geur 
en zwarte kleur van de bodem in de tweede put. Een eerste hu-
mushorizont van dertig centimeter wordt er opgevolgd door een 
zwarte, zeer kleiachtige, vettige grond gevuld met water. Bij het 
graven met de spade vloeit het water zeer snel uit de moerassige 
bodem, tot op hetzelfde niveau als het water in het naburige bek-
ken, dat in de richting van een naburige beek stroomt. Bij de der-
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de put daarentegen werd het gesprek in sterke mate bepaald door 
de verhalen van de natuurvereniging over een dode hond, die er 
slechts een week eerder werd gevonden. We vermoeden dat de 
baasjes het dier illegaal hadden willen begraven, maar dat ze op 
een te harde ondergrond zijn gebotst. De bodem gaf er immers 
moeilijk toegang, met een zwakke humushorizont van slechts 
een tiental centimeter. Ook het chromatogram bevatte paarse
radialen, wat wees op een mineraalrijke bodem met weinig
organische stoffen. 

AFBEELDING 5: RESULTAAT ONDERBROEKENTEST OP DE VOORMALIGE STORTPLAATS 

(FOTO LOUISE STOCKART). 

Op het einde van de actie begraven we in elk van de putten een 
katoenen slip om de bodemactiviteit te testen (de befaamde ‘on-
derbroekentest’) (afbeelding 5). Deze slip graven we met een 
nieuwe reeks deelnemers enkele maanden later opnieuw op, om 
nieuwe mensen betrekken bij het reconstrueren van bodemver-

halen. Opvallend aan de resultaten van deze sliptest was dat de 
meest gedegradeerde slip werd terug gevonden in de historisch 
meest vervuilde bodem, deze van de voormalige stortplaats. 

REFLECTIES

Stedelijke bodems vormen voor verschillende stedelijke actoren 
nog een onbekend terrein. Hoe betrekken we hen bij een her-
nieuwde benadering? Het graven van putten met diverse groepen 
actoren nodigt uit tot enkele voorzichtige reflecties. Ten eerste is 

het opmerkelijk dat ‘stedelijke bodems’, een relatief onbekend 
onderwerp bij het grote publiek, toch een brede groep van geïnte-
resseerden wist te enthousiasmeren. Door deze diversiteit aan 
deelnemers konden we verschillende kennisvormen van bodem 
samen brengen rond de putten, gaande van de kennis van biolo-
gen tot een historische kennis omtrent de stedelijke processen die 
op een bodem hebben ingegrepen. Deze veelheid aan perspectie-
ven was van fundamenteel belang om nieuwe verhalen over deze 
bodems te reconstrueren. Ten tweede viel op dat stedelijke bo-
dems die zich slechts op enkele tientallen meters van elkaar be-
vinden sterk in eigenschappen kunnen verschillen. De ene stede-
lijke bodem is duidelijk de andere niet. Ook historisch vervuilde 
bodems kunnen boeiende vormen van leven bevatten. Tot slot 
illustreert deze actie dat het herdenken van analysemethoden zo-
dat ze toegankelijk worden voor een breed publiek belangrijk is 
om de discussie over stedelijke bodems levend te houden. Een 
profielkuil met beperkte diepte (afbeelding 6) en de onderbroe-
kentest bleken erg toegankelijke analysemethodes te zijn. Toch 
zijn we ervan overtuigd dat deze nog verbreed kunnen worden, 
een stap die we in verder onderzoek zeker willen nemen. 

AFBEELDING 6: BODEMHORIZONTEN IN EEN ONDIEPE PROFIELKUIL (FOTO: JOLEIN 

BERGERS).

De publieksactie ‘A (w)Hole new world’ was het startschot in 
een hopelijk boeiende verdere zoektocht naar het beter begrijpen 
van stedelijke bodems. Neem zelf een kijkje hoe de bodem in deze 
putten verder evolueert op onze webpagina:  
https://www.cocreate.brussels/nl/projet/super-terram-2/ 

NOOT

1. Een publieke organisatie die onderzoek financiert in Brussel.

AFBEELDING 4: EEN BODEMCHROMATOGRAM VAN DE EERSTE PUT (FOTO NADIA 

CASABELLA).

Hoe kennen we nieuwe  
betekenissen toe aan stedelijke  

bodems?
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