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Wie-is-Wie?
Raakvlak is de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 

(IOED) Brugge en Ommeland. Ons werkingsgebied omvat 

naast Brugge ook Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Hei-

st, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Maar wat is Raakvlak 

en wat doen wij allemaal? We stellen het team aan je voor.

Onder Raakvlak vallen drie cellen: het onroerenderfgoedde-

pot “De Pakhuizen”, de cel IOED Brugge en Ommeland en 

de cel AardeWerk. Met het 12-koppige team van Raakvlak 

staan we altijd klaar om onze passie voor archeologie, 

depotwerking, bouwkundig en landschappelijk erfgoed te 

delen met het brede publiek. 

Raakvlak wordt geleid door Jari. Jari is bodemkundige en 

de coördinator die het hele team in goede banen moet 

leiden. Zijn rechterhand is Mariebelle. Zij is archeoloog, 

verantwoordelijk voor de administratie en coördineert het 

Zwinstreek Zonder Grenzen project. Raakvlak hecht veel 

belang aan publiekswerking, dergelijke activiteiten worden 

georganiseerd door Caroline.

Het Raakvlak team omvat ook twee technisch assistenten 

en twee erfgoedarbeiders. Deze vier gedreven medewer-

kers zijn de lijm tussen de cellen binnen Raakvlak en zorgen 

ervoor dat alles vlekkeloos verloopt. Nico is gespecialiseerd 

in het digitaliseren van opgravingsplannen en het fotogra-

feren van archeologische vondsten en publieksevenemen-

ten. Régy, Jurgen en Serge kennen alles van archeologisch 

veldwerk en staan in voor het wassen, drogen, puzzelen, 

plakken en verpakken van zowel oude als nieuwe archeolo-

gische vondsten die in de voorbije 150 jaar verzameld zijn 

geweest en die in ons depot worden bewaard. 

Onroerenderfgoeddepot “De Pakhuizen”

De eerste stappen van ons depot gaan terug tot in 1865 

bij de oprichting van het Oudheidkundig Genootschap 

van Brugge. Sinds 2016 zijn we door de Vlaamse overheid 

erkend als onroerenderfgoeddepot. Ondertussen worden 

hier 10.000 dozen met vondsten van de prehistorie tot en 

met de Tweede Wereldoorlog bewaard. Jan en Griet zorgen 

voor het optimale behoud en beheer van de archeolo-

gische collecties en archieven van onderzoek uit Brugge 

en het Ommeland. In het depot ontvangen, registreren, 

bewaren en beheren ze vondsten op een kwalitatieve en 

duurzame manier. Bovendien streven ze naar een maxi-

male ontsluiting voor zowel de wetenschappelijke wereld 

als het brede publiek. 
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Het Raakvlak-

team op uitstap 

in Brussel

Cel IOED Brugge en Ommeland

Stefan en Frederik zijn archeologen die zich hebben bij-

geschoold in bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Zij 

verstrekken adviezen aan gemeentebesturen en begelei-

den bouwheren wanneer een geïnventariseerd gebouw 

mogelijk zal verbouwd of gesloopt worden. Daarnaast staan 

ze met hun kennis en expertise ter beschikking van de 

aangesloten gemeentes, zowel voor besturen als inwoners. 

Iedereen met vragen over onroerend erfgoed binnen het 

werkingsgebied van Raakvlak kan bij hen terecht. Samen 

met de andere cellen ondersteunen ze initiatieven van 

lokale erfgoedactoren (zoals heemkundige kringen), zet-

ten ze sterk in op educatie en nemen ze deel aan diverse 

publieksevenementen (zoals Open Monumentendag en 

Erfgoeddag). 

AardeWerk, archeologisch onderzoek

Brugge kan al 41 jaar rekenen op een stadsarcheologische 

dienst. De voorbije jaren werd archeologisch onderzoek 

steeds complexer, vooral op vlak van regelgeving en rap-

portering. Om deze dienstverlening te blijven garanderen 

richtte Raakvlak in 2014 AardeWerk op dat zich richt op ar-

cheologisch onderzoek in Brugge en Ommeland. De erken-

de archeologen van deze cel, Dieter en Frederik, verzorgen 

het volledig archeologisch traject van archeologienota tot 

opgraving voor de partnergemeentes en burgers. Tijdens 

elke opgraving worden buurtbewoners en scholen betrok-

ken met geleide bezoeken en workshops. De resultaten 

van het archeologisch onderzoek leiden tot wetenschap-

pelijke publicaties en tentoonstellingen. Zo wordt op 15 juni 

een expo over de Romeinen in de Zwinstreek in Sincfala in 

Knokke-Heist geopend en organiseren we in het najaar van 

2019 een overzichtstentoonstelling in Assebroek.

Volg ons op Facebook en Instagram en schrijf je in op onze 

nieuwsbrief via raakvlak.be om op de hoogte te blijven van 

onze activiteiten!
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Na het verkiezingsjaar 2018 
verliest het beheerscomité 
van Raakvlak één van zijn 
stichtende leden. Na een 
politieke carrière van 36 jaar 
neemt Patrick Arnou afscheid 
van de politiek, maar niet 
van één van zijn passies: het 
onroerend erfgoed van de 
streek. Meer dan reden genoeg 
om op gesprek te gaan bij één 
van onze founding fathers.

Zedelgem is samen met Brugge en Jab-

beke stichtend lid van Raakvlak. Verliep 

dat vlot?

Het begin was niet altijd evident. We 

hebben veel te danken aan de toen-

malige minister Paul van Grembergen.

Hij is ons toen persoonlijk in Brugge 

komen verdedigen en was er bij voor 

de oprichting. Zijn bedoeling was om 

archeologie in Vlaanderen te stimule-

ren. 

Was het een gewaagde zet voor Zedel-

gem?

Ja, maar het was ook logisch. Archeo-

logie was nog steeds moeilijk buiten 

Brugge. Ik ben Raakvlak dankbaar, het 

was niet zo makkelijk. Bieke (Hillewaert) 

snapte dat archeologie moest verkocht 

worden in de gemeentes. Ze heeft 

ingespeeld op het draagvlak door ook 

opgravingen uit te voeren in de andere 

gemeentes en daarmee naar buiten 

te komen. Een belangrijk moment was 

toen professor Jean Bourgeois lucht-

foto’s van de gemeente publiceerde 

en een lezing gaf. Zedelgem werd, 

niet geheel onterecht, verkocht als het 

mekka van de archeologie en iedereen 

ging zo fier als een gieter naar huis.

Ook het werk van Yann Hollevoet mo-

gen we niet vergeten. De vondst van 

de bronzen kraagkom heeft ons op de 

archeologische kaart gezet. We heb-

ben ook enkele meevallers gehad. Het 

skelet gevonden bij de opgraving van 

een hoeve in Loppem was een echte 

publiekstrekker op Open Monumen-

tendag.

Als er in Brugge werd opgegraven, 

kregen de inwoners van Jabbeke en 

Zedelgem een uitnodiging voor een 

VIP-rondleiding. Kunnen we misschien 

in de toekomst ook doen (knipoogt). 

op de koffie bij patrick arnou, 
pleitbezorger van onroerend 

erfgoed in het brugse ommeland 
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Was het een voordeel om intergemeente-

lijk samen te werken?

Intergemeentelijk zit de laatste jaren 

in de lift. Raakvlak is één van de eerste 

waar dat in de praktijk is gebracht. Ar-

cheologie was niet het meest voor de 

hand liggend terrein: het werd als luxe 

beschouwd. Maar het was uiteindelijk 

een moment om andere gemeentes 

te leren kennen. Raakvlak was een 

voorbeeld om ook op andere vlakken 

samen te werken. 

Herinner je je nog de eerste keer dat je 

een archeoloog zag in Zedelgem? Klopte 

het cliché van de langharige hippie of 

was het een Indiana Jones-type?

Toch wel het eerste (lacht), maar het 

was heel goed georganiseerd. De op-

graving van Yann Hollevoet vond plaats 

in de vakantie. Hij stond daar toen 

alleen! De vondst van de Romeinse 

schaal bracht alles in een stroom-

versnelling, dat is echt uitgebuit. Ik 

herinner nog goed dat we het uitlich-

ten van de schaal hebben nagespeeld 

voor de camera. Uiteindelijk ging  de 

gemeente akkoord met het aannemen 

van jobstudenten. De bouwheer wou, 

zoals altijd, snel starten. 

Raakvlak bestaat 15 jaar: zijn we klaar 

voor de volgende 15 jaar?

Het begin vind ik de gouden tijd. We 

zijn gestart met een klein aantal men-

sen, een grote inhoudelijke interesse 

en de wil om het draagvlak te verbre-

den. Na een aantal jaren kwam daar de 

aandacht voor het vormelijke bij en nu 

de totale verruiming van het werkveld, 

naar bouwkundig en landschappelijk 

erfgoed. Dat is een grote uitdaging 

voor de toekomst. Ik denk dat erfgoed-

zorg makkelijker moet worden en dat 

lukt best in intergemeentelijk verband. 

Dan sta je sterker. 

Het draagvlak mag nooit uit het oog 

verloren worden. De strijd voor de 

interesse van de gewone man staat 

voorop. Niet enkel de interesse van 

“hogere” kringen. Het gevecht is nog 

niet afgelopen. Bijvoorbeeld het 

scholenproject is enorm belangrijk. 

Het blijft moeilijk om jonge mensen 

te boeien, terwijl de geschiedenis vol 

zit met  interessante en emotionele 

verhalen.

Wat was je favoriete moment bij Raak-

vlak?

We hebben heel mooie recepties ge-

had (lacht). Mijn meest fiere moment 

was als we genomineerd waren voor 

de Vlaamse monumentenprijs. We 

hebben toen van minister Bourgeois 

een beloning gekregen voor ons werk. 

Het doet deugd als je return krijgt als 

gemeente. En er was ook een goeie 

receptie achteraf (lacht hartelijk).

Gaan we jou nog zien?

Ik blijf verbonden met alles wat met ge-

schiedenis en erfgoed te maken heeft. 

Ik ga lokaal wel een rol blijven spelen, 

zeker op inhoudelijk vlak. Dus ik ga 

zeker contact houden.

De ontdekking 

van de bronzen 

schaal in 1999
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Onroerend erfgoed: werken aan 
een publiek draagvlak

In de voorbije zes jaar heeft Raakvlak 

een hele weg afgelegd: van interge-

meentelijke archeologische dienst, 

naar een erkende intergemeentelijke 

onroerend erfgoeddienst, met een on-

roerenderfgoeddepot (De Pakhuizen) 

en een commerciële poot (Aardewerk). 

Het waren zes boeiende jaren, waarin 

zowel het team als het beheerscomité 

belangrijke bakens hebben verzet. 

Dank daarvoor!

Raakvlak is een eigentijdse onroerend 

erfgoedbeheerder geworden, erkend 

en geapprecieerd door de overheden 

en dienstenafnemers. Tussen de ac-

tiepunten die met dergelijke transities 

gepaard gaan zitten ook belangrijke 

trajecten die soms onderbelicht blij-

ven. Een aandachtsveld dat misschien 

wat ondergesneeuwd raakt onder de 

grote transitie is deze van de versterk-

te focus op publiekswerking.

De publiekswerking of participatie is 

de voorbije jaren tot een speerpunt 

van de werking uitgegroeid. Het is de 

kers op de taart van onze werking. Niet 

alleen is een publiekswerker aange-

worven, elk teamlid werkt mee om bij 

het brede publiek draagvlak te vinden 

voor een intensieve erfgoedwerking. 

Zo wordt elke belangrijke archeolo-

gische opgraving op ons werkingsge-

bied, mede met onze steun of op ons 

initiatief, opengesteld voor het publiek. 

Buurtbewoners zijn gepassioneerd 
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door de geschiedenis van hun straat 

of wijk. Naburige scholen krijgen een 

unieke kans om in hun onmiddellijke 

omgeving de restanten van Romeinse, 

Keltische of Middeleeuwse bewoning 

te ontdekken. Honderden leerlingen 

worden geprikkeld door wat ze zien 

en zijn verbaasd door de historische 

rijkdom van de grond waarop ze 

staan. Archeologen en opdrachtgevers 

glunderen bij de talrijke opkomst voor 

opensleufdagen. Via een Romeinse 

en een Merovingische markt bereiken 

we honderden geïnteresseerden. Via 

kleine tentoonstellingen belichten we 

de diversiteit van ons werk.

Het is de bedoeling om deze lijn door 

te trekken. Niet enkel tijdens de be-

zoekmomenten, maar tijdens de hele 

werking. Een behoorlijk dure en soms 

hinderende bezigheid als onroerend 

erfgoedzorg en archeologie is gebaat 

bij publieksmomenten die een draag-

vlak creëren bij bewoners en geïnte-

resseerden.

De hulp van het publiek is ook essen-

tieel in het Onroerenderfgoeddepot 

De Pakhuizen.  Vrijwilligers nemen 

verschillende taken op in de dagelijkse 

werking: collectieregistratie, het ver-

werken van vondsten, het herverpak-

ken en determineren, en (niet in het 

minst) het in elkaar puzzelen van het 

aardewerk. Het zijn allemaal aspecten 

die zonder de hulp van de geënga-

geerde burgers onmogelijk zijn.

Het publiek informeren over het 

archeologisch, bouwkundig en land-

schappelijk erfgoed blijft van groot be-

lang als we een nauwe band willen on-

derhouden met ons publiek. Daarom 

maakt Raakvlak er ook werk van om 

prominent aanwezig te zijn op sociale 

media. Maar ook de klassieke kanalen 

verwaarlozen we niet. De vernieuwde 

publicatie “Op het raakvlak van twee 

landschappen” bundelt nu ook de 

meest recente wetenschappelijke vast-

stellingen. Het is een publicatie waarop 

het Raakvlak-team trots mag zijn. 

In 2019 staat opnieuw een record-

aantal publieksevenementen op het 

programma. Ik hoop jullie daar te 

ontmoeten en breng gerust vrienden 

en familie mee!

Pascal Ennaert en het beheerscomité 

van Raakvlak.
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VIJF TOPVONDSTEN 
UIT HET BRUGSE 

OMMELAND
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In 2018 vond er opnieuw veel 
archeologisch onderzoek plaats 
in de Brugse bodem. De resultaten 
voegen nieuwe bladzijden toe aan 
de geschiedenis van de streek, 
van het neolithicum tot de 
late middeleeuwen. Wij zetten 
de vijf meest spraakmakende 
ontdekkingen op een rijtje, in 
willekeurige volgorde.

1 Een neolithische pijlpunt in 
Koolkerke

2 Menselijke resten en 
middeleeuwse muren in 
de Sint-Niklaaskerk van 
Westkapelle
In 2013 legt een verwoestende brand de Sint-

Niklaaskerk in de as. In het voorjaar van 2018 

onderzoekt Raakvlak het door werkzaamheden 

bedreigde gedeelte van de kerk archeologisch. 

De belangrijkste vondst is een 13e-eeuwse  

funderingsmuur van een oudere kerkfase. 

Rondom deze funderingsmuur zijn 54 begravingen 

aangetroffen. Deze menselijke resten maakten deel 

uit van het middeleeuwse kerkhof rondom de Sint-

Niklaaskerk. De oudste skeletten zijn maar liefst 800 

jaar oud.

Een fysisch antropoloog heeft deze menselijke 

resten onderzocht om het geslacht en afwijkingen te 

bepalen. Knokke-Heist heeft een bijkomend budget 

ter beschikking gesteld voor verder DNA-onderzoek.

Tijdens een proefonderzoek langs de Zagersweg in Koolkerke vindt 

Régy een laatneolithische pijlpunt. Dit amper drie cm grote artefact 

betekent een grote stap vooruit in het archeologisch onderzoek in de 

oostelijke kustpolders. Voor het eerst is onomstotelijk bewezen dat 

de kustveenmoerassen ook in het neolithicum geëxploiteerd worden 

én dat dit sporen heeft nagelaten in de bodem. Vervolgonderzoek van 

deze site door BAAC zal onze kennis van de kustpolders en het neoli-

thicum een enorme boost geven.
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3 Een monumentaal grafveld in Sijsele 
In 2018 vond de tweede fase van het project Stakendijke plaats in Sijsele. Tijdens de opgraving is een Romeins grafveld 

ontdekt. Het grafveld bestaat uit zes enclosures: vierkante greppels. In en rond de greppels liggen 86 graven (84 

brandrestengraven en 2 beenderpakgraven). Ten oosten en ten westen van dit grafveld staat een palissade die het 

monumentale aspect van de site versterkt. De graven liggen heel dicht bij elkaar zonder oversnijdingen. De graven 

waren dus zichtbaar aan de oppervlakte. Een aantal van de graven heeft een nis. De grafgiften bestaan voornamelijk uit 

handgevormd aardewerk met een zeer beperkte aanwezigheid van luxe (import)waar. In de nis van één graf is een uniek 

glazen parfumflesje (aryballos) gevonden. De vondsten dateren het grafveld tussen het midden van de 2e eeuw en het 

begin van de 3e eeuw na Christus.

4 De middeleeuwse oever van de 
Langerei
Bij de term ‘Brugse Reitjes’ denken we spontaan aan het 

netwerk van smalle, gekanaliseerde Reie-armen gevuld met 

toeristenbootjes. Een archeologische opgraving, uitgevoerd 

in oktober 2018 samen met Ruben Willaert, legt maar liefst 

80 meter oorspronkelijke oever van de Langerei bloot! In de 

middeleeuwen is de Langerei een natuurlijke geul, waarlangs 

allerlei koopwaar de stad binnenkomt. De vondst bewijst 

het belang van water in de evolutie van Brugge tot een 

middeleeuwse metropool: het Venetië van het noorden. 5 Een kruispunt van 
Karolingische wegen 
in Torhout
Tijdens een opgraving langs de 

Pastoriestraat in Torhout ontdekken 

de archeologen een kruispunt van 

wegen. De structuren bestaan uit holle 

wegen, waar karrensporen zich diep 

in het zand insnijden, met daarlangs 

afwateringsgrachten. Het vondstmateriaal 

dateert deze wegen van de 9e tot de 12e 

eeuw.
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Archeoloog voor één dag op de 

YOUCA Action Day
Op de YOUCA Action Day op donderdag 18 oktober enga-

geerden meer dan 15.000 leerlingen van het vierde tot het 

zevende middelbaar zich om de schoolbanken voor één 

dag opzij te schuiven en te werken. Het loon dat ze die dag 

verdienden, gaat naar jongerenprojecten van over heel de 

wereld. In 2018 steunden ze met hun bijdrage een jonge-

renproject rond gender in Ecuador van Plan International. 

Waar de jongeren aan de slag gingen, dat mochten ze zelf 

kiezen. Vijf jongeren – Niels Brugghe, Margaux Callens, 

Clara Defonteyne, Elisabeth Desomer en Thieu Van Beer-

sel – kregen de kans om te werken bij Raakvlak. Een hele 

dag maakten ze hun handen vuil als archeoloog op de sites 

Damme-Stakendijke en Brugge-Langerei, maar wat ze daar-

van moesten verwachten, wisten ze niet goed.

Clara – “Ik nam aan dat we vooral zouden toekijken naar 

wat archeologen deden, maar dat we zelf aan het werk 

zouden gaan, had ik niet verwacht!”

Niels – “Ik dacht dat er vooral veel secuur en precies werk 

aan te pas zou komen. Dat kwam inderdaad af en toe aan 

bod, maar een groot deel van de dag werd besteed aan 

grover graafwerk. Dat was fysiek zeer lastig en zeker niet te 

onderschatten.”

Na een harde dag in de veiligheidsschoenen van een 

archeoloog, keerden de jongeren moe, maar voldaan terug 

naar huis. 

Elisabeth – “Indiana Jones beleeft hachelijke avonturen en 

moet slechteriken en obstakels op zijn pad verslaan. Lara 

Croft moet grafrovers te slim af zijn. Wij hebben de hele 

dag coupes gegraven waarna we de gegevens noteerden 

en alles fotografeerden. Heel wat minder spectaculair, maar 

veel realistischer en nuttiger.”

“Ik heb veel bijgeleerd en vond het echt 

interessant. Wel had ik het lichtjes onder-

schat, het was heel lastig,” Margaux. 

Margaux – “Ik heb veel bijgeleerd en vond het echt interes-

sant. Wel had ik het lichtjes onderschat, het was heel lastig. 

Maar dat zorgde er niet voor dat ik mij minder amuseerde.”

Nu hoor je het eens van een ander: archeologie is een 

zware stiel. Een geslaagde ervaring voor zowel de jongeren 

als voor Raakvlak en zeker voor herhaling vatbaar. Op naar 

de editie van 2019!
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Aardewerk: archeologisch 
onderzoek in 2018

In 2018 heeft Aardewerk opnieuw 

een groot aantal archeologische 

onderzoeken tot een goed einde 

gebracht. Dat doen we niet alleen: 

Aardewerk werkt actief samen met 

archeologische bedrijven. Op die 

manier kunnen we grootschalige 

projecten aanvatten. Zo hebben we 

in Stakendijke een indrukwekkende 

5 hectare vlakdekkend opgegraven 

samen met GATE en Ruben 

Willaert. Langs de Langerei heeft de 

samenwerking met Ruben Willaert 

eveneens zijn vruchten afgeworpen. 

Door deze intensieve samenwerking 

garanderen we een goede 

dienstverlening en kenniswinst.

In totaal heeft Aardewerk 35 unieke 

projecten afgerond, verspreid over 

7 van de 8 aangesloten gemeentes. 

Enkel in Zedelgem hebben we dit jaar 

geen onderzoek uitgevoerd. Meestal 

stopt het onderzoek na een bureau- of 

booronderzoek, maar in 9 gevallen is 

een opgraving uitgevoerd.   
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GELIEVE DE WERF 
TE BETREDEN: 

OPENSLEUVENDAGEN
Ook dit jaar zetten we maximaal in op publiekswerking 

tijdens opgravingen. In Assebroek, Damme en Torhout 

nodigen we buurtbewoners, scholen en andere 

geïnteresseerden uit op opensleuvendagen. Bezoekers 

krijgen daar een unieke blik achter de schermen en 

een verhelderende uitleg door de archeologen of de 

bodemkundige. 

In Torhout bezoeken 80 leerlingen van basisschool 

De Revinze, vlak naast de opgraving, de site voor een 

introductie tot archeologie door onze publieksmedewerker. 

Samen met onze vrijwilligers organiseren we een workshop. 

De leerlingen gaan zelf aan de slag met een metaaldetector, 

op zoek naar een begraven schat. Op de opensleuvendag 

nemen 90 bezoekers deel aan de rondleidingen en komt 

Focus TV langs voor een reportage.

Langs de Sint-Trudostraat in Assebroek ontvangen de 

archeologen niet minder dan 170 leerlingen uit de derde 

graad basisonderwijs van Steenbrugge en Oostkamp. 

De leerlingen krijgen uitleg over de sporen en vondsten, 

leren over crematie bij de Romeinen en gaan aan de 

slag met aardewerk. Daarnaast komen 85 nieuwsgierige 

buurtbewoners langs tijdens de rondleidingen.

Op het project Stakenijke in Sijsele worden twee 

opensleuvendagen georganiseerd om de verschillende 

aspecten van de site aan bod te laten komen. Bij het 

eerste publieksmoment bekijken 130 bezoekers het 

opgegraven Romeins grafveld van dichtbij. Ze krijgen zelfs 

enkele vondsten in primeur te zien. Ook de burgemeester, 

verschillende kranten en Focus TV zijn van de partij. Bij 

het tweede publieksmoment ontdekken 50 bezoekers de 

middeleeuwse gebouwplattegronden. Daarnaast komen 

ook de leerlingen van twee basisscholen uit Sijsele op 

bezoek voor een rondleiding en een workshop. Zelfs 

de bewoners van woonzorgcentrum De Stek volgen 

aandachtig mee als onze publieksmedewerker een 

uiteenzetting komt geven over de opgraving  naast hun 

deur. 
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HET ONROERENDERFGOEDDEPOT 
DE PAKHUIZEN

Het Onroerenderfgoeddepot De Pak-

huizen bevat archeologische ensem-

bles daterend van de prehistorie tot de 

Tweede Wereldoorlog. De eerste vond-

sten worden reeds in 1865 verzameld 

door de Société Archéologique de 

Bruges (Oudheidkundig Genootschap 

van Brugge). Vervolgens zorgden de 

Stedelijke Archeologische Dienst sinds 

1977 en Raakvlak sinds 2004 voor een 

enorme aangroei aan vondsten en 

documenten. Het hoeft dan ook niet 

te verbazen dat een depot, met zo’n 

rijke geschiedenis, meer dan 10.000 

dozen bevat afkomstig van ruim 1.200 

archeologische onderzoeken. 

De zorg, het beheer en het kwalitatief, 

duurzaam en permanent bewaren 

van deze archeologische collectie 

staan op de eerste plaats. Concreet 

betekent dit dat de grote meerder-

heid van deze dozen moet worden 

herverpakt volgens de hedendaagse 

noden en normen. Vroeger beland-

den alle vondstcategorieën (glas, been, 

metaal, aardewerk of zeefresidu’s) in 

één en dezelfde doos. Vaak zijn deze 

vondsten verpakt in gerecupereerd 

verpakkingsmateriaal.  Elke doos 

wordt nu geopend en opgesplitst per 

vondstcategorie verpakt volgens de 

huidige verpakkingsnormen. Metalen 

vondsten worden verpakt in doorprikte 

vondstzakjes en per context of site 

in een luchtdichte afgesloten doos 

met silicagel bewaard. Deze doosjes 

worden vervolgens opgeslagen in 

een omgeving met stabiele (of traag 

schommelende) temperatuur van 

ca. 18-20°C, zonder (UV)licht. De info 
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tentoongesteld voor een groot publiek. 

Ook de informatie van de archeologi-

sche sites wordt op eenzelfde manier 

ontsloten. De informatie van 316 sites 

(ongeveer 25% van de sites in ons 

depot) is momenteel te raadplegen op 

onze website. Het spreekt voor zich 

dat dit een werk van lange adem be-

treft, dat de komende jaren nauwgezet 

zal verdergezet worden.

Voor al deze werken kunnen we reke-

nen op een trouwe groep vrijwilligers. 

Een zevental vrijwilligers komen weke-

lijks een halve dag meehelpen met het 

puzzelen, verpakken, fotograferen en 

registreren van vondsten.

De inhoud van het depot blijft steeds 

groeien. Zo voert het depot een actief 

aanwervingsbeleid om archeologische 

ensembles uit Brugge en het Omme-

wordt per object met een archiefstiftje 

op zuurvrije, niet scheurbare en wa-

tervaste kaartjes geschreven. Objecten 

in glas worden dan weer bewaard 

in een ruimte met een permanente 

luchtvochtigheid tussen 40 en 45% en 

een stabiele temperatuur, zodat de 

corrosie of het afschilferen van glas 

zoveel mogelijk vertraagd wordt. Ook 

de andere vondstcategorieën eisen elk 

hun eigen bewaringsomstandigheden.

Tijdens dit herverpakken komen vaak 

bijzondere voorwerpen aan het licht. 

Het is dan ook de ideale gelegenheid 

om deze voorwerpen indien nodig te 

conserveren. Door de depotmedewer-

kers zelf wordt ingezet op passieve 

conservatie, hierbij staat het behoud 

van de authenticiteit van het voorwerp 

voorop, zodat het object maximaal 

toegankelijk blijft voor verdere studie. 

Het betreft de basisconservatie voor 

aardewerk en metalen objecten con-

form de internationale richtlijnen. Voor 

zeer kwetsbare objecten wordt beroep 

gedaan op gekwalificeerde restauratie-

ateliers.

De volgende stap is het fotograferen, 

het beschrijven en registreren in ons 

digitaal inventarisatieprogramma. 

Tot op heden werden reeds 15.800 

ingaven geregistreerd. Een ingave kan 

bestaan uit één object of uit een hoe-

veelheid vondsten, bijvoorbeeld een 

zak met 500 scherven rood aardewerk. 

De meest bijzondere objecten worden 

ontsloten op onze website: http://

collectie.raakvlak.be. Via mooie foto’s 

in hoge resolutie en voorzien van nut-

tige info worden de vondsten digitaal 

De puzzelclub aan de slag 

met Romeins aardewerk
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land, die geen eigendom zijn van Raak-

vlak, in het Onroerenderfgoeddepot 

onder te brengen en het eigendoms-

recht over te nemen. In 2018 werden 

ensembles uit 36 archeologische on-

derzoeken aangeleverd. Opvallend is 

hierbij de grote lading van 10 paletten 

aan dozen afkomstig van de opgraving 

van een deel van het Fluxys-tracé in 

Oedelem dat we via BAAC Vlaanderen 

mochten ontvangen. Deze deponering 

bevat een massa pottenbakkersafval 

van de laat-Karolingische periode tot 

het eind van de volle middeleeuwen. 

Maar ook kleinere toevalsvondsten 

worden via burgers geschonken aan 

het depot. Zo ontvingen we in 2018 

onder andere een paleolithische vuur-

steen uit Sint-Joris te Beernem. 

Raakvlak en het Onroerenderfgoedde-

pot hebben een netwerk uitgebouwd 

en onderhouden goede contacten met 

archeologische diensten in binnen- en 

buitenland. Heel wat doctorandi, mas-

terstudenten of andere onderzoekers 

contacteren Raakvlak en maken ge-

bruik van de depotcollecties. Sommi-

gen komen onder de vorm van een de-

potstage ook terecht in de leefwereld 

van een archeologisch depot. Enkele 

onderzoeken waaraan het depot zijn 

volledige medewerking verschafte zijn: 

het doctoraat van Jan Moens (Ugent) 

betreffende ledervondsten in Vlaan-

deren; het onderzoek van Roos van 

Oosten (Universiteit Leiden) naar afval- 

en watermanagement in twee Neder-

landse (Leiden en Haarlem) en twee 

Vlaamse steden (Brugge en Gent); een 

masterproef van Lisa Stevens (Ugent) 

betreffende een aardewerkstudie 

van een beerput uit de Ezelstraat te 

Brugge en een masterproef van Erica 

Hüpscher (Ugent) betreffende een 

studie van ambervondsten uit de Rij-

kepijnderstraat en de Jeruzalemstraat 

te Brugge. Wekelijks ontvangen we 

meerdere vragen voor informatie over 

bepaalde objecten of opgravingen. 

Sinds de vernieuwde website met ont-

sluitingsluik merken we een toename 

aan algemene vragen, maar ook aan 

bruikleenaanvragen. Zo werden in 

2018 in totaal 111 objecten uitgeleend, 

aan verschillende erfgoedinstellingen 

in binnen en buitenland. Zo zal de 

komende 5 jaar een nieuwe hoeveel-

heid Brugse voorwerpen te zien zijn 

in het Europäisches Hansemuseum te 

Lübeck.

Niet alleen de vondsten, maar ook het 

archief, bestaande uit vele honderden 

mapjes, plannen en tekeningen, dia’s 

en foto’s, worden onder handen geno-

men en gedigitaliseerd en/of bewaard 

volgens de huidige normen. 

Natuurlijk is het depot bij tal van 

publieksactiviteiten betrokken. Op veel 

publieksmomenten worden archeo-

logische voorwerpen getoond, maar 

over deze activiteiten lees je verder in 

deze uitgave. 

Een paleolithisch 

werktuig uit 

Beernem

Een misbakken deksel, 

opgegraven langs de 

Ezelstraat
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Alle stappen die 

vondsten in het 

Onroerenderfgoeddepot 

doorlopen
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De IOED
Brugge en 
Ommeland
Wadisda?
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Sinds 2017 noemt Raakvlak zich-

zelf een Intergemeentelijke On-

roerenderfgoeddienst. Het taken-

pakket is uitgebreid en omvat nu 

naast archeologie ook bouwkunde 

en landschappen. Voor wie ons 

nog niet kent, leggen we graag uit 

wat we voor de inwoners kunnen 

betekenen.

De Intergemeentelijke Onroerenderf-

goeddienst (IOED) Brugge en Om-

meland ondersteunt de aangesloten 

gemeentes in de uitbouw van een 

onroerenderfgoedbeleid en dienstver-

lening met betrekking tot bouwkundig, 

landschappelijk en archeologisch erf-

goed. Daarnaast staan we ter beschik-

king voor alle vragen, die de inwoners 

binnen de aangesloten gemeentes 

hebben met betrekking tot onroerend 

erfgoed.

Tot 2016 was Raakvlak een interge-

meentelijke archeologische dienst 

(IAD). Met het in voege treden van 

een nieuw Onroerenderfgoeddecreet 

werd op 1 januari 2017 het takenpak-

ket uitgebreid met bouwkundig en 

landschappelijk erfgoed. Binnen Stad 

Brugge worden dergelijke dossiers 

al decennialang behandeld door de 

dienst Monumentenzorg en Erfgoed-

zaken en de Groendienst. De overige 

steden en gemeentes aangesloten bij 

Raakvlak, kennen die traditie minder. 

De cel IOED Brugge en Ommeland 

heeft dan ook als taak deze gemeen-

tes bij te staan bij de uitbouw van een 

lokaal beleid betreffende onroerend 

erfgoed. In eerste instantie is volop 

ingezet op het bouwkundig erfgoed. 

Concreet verlenen we advies op 

aanvragen tot het bekomen van een 

omgevingsvergunning die ingrijpen op 

een gebouw op de Inventaris van het 

Bouwkundige Erfgoed. Sinds 1 januari 

2017 heeft het agentschap Onroerend 

Erfgoed de bevoegdheid met betrek-

king tot de Inventaris van het Bouw-

kundig Erfgoed overgeheveld naar de 

lokale besturen. Daarom verleent het 

agentschap geen adviezen meer op 

vergunningsaanvragen en is zij enkel 

bevoegd voor beschermd onroerend 

erfgoed, zoals monumenten en cul-

tuurhistorische landschappen. In 2018 

werd deze adviesverlening op punt 

gezet in drie gemeentes: Beernem, 

Oostkamp en Zedelgem. Daarnaast 

werden de eerste stappen gezet om 

dit verder uit te bouwen binnen het 

volledige werkingsgebied. De adviezen 

van de IOED zijn niet bindend en de 

uiteindelijke beslissing ligt bij het des-

betreffende gemeentebestuur.

Een evenwicht tussen erfgoed-

waarde en de praktijk

Indien je als eigenaar van een gebouw 

op de Inventaris van het Bouwkun-

dig Erfgoed verbouwplannen hebt, 

dan kan je de erfgoedconsulten van 

Raakvlak contacteren. Hierbij streven 

we steeds naar het verzoenen van 

de wensen van de eigenaar met een 

behoud van de erfgoedwaarden. Het is 

aangewezen om in een zo vroeg moge-

lijk stadium - bij de opmaak van de 

bouwplannen - de medewerkers van 

de cel IOED hierbij te betrekken. Zo 

zijn vanaf de start de erfgoedwaarden 

in het ontwerp opgenomen. In 2018 

hebben we verschillende eigenaars 

op die manier kunnen bijstaan. Dit 

gaat onder andere over het schilderen 

van een gevel van het bouwkundig 

waardevol pand in historisch relevante 

tint, het vervangen van schrijnwerk, het 

bereiken van hogere isolatiewaarden 

met respect voor de erfgoedwaarden, 

het herbestemmen van een hoeve tot 

een bed and breakfast, het bouwvo-

lume vergroten zonder de uitstraling 

van het historisch hoofdvolume aan te 
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tasten, een zaakvoerder die passende 

reclame op z’n historische gevel wil 

aanbrengen, de herbestemming van 

een 19e-euwse herenwoning en een 

kasteel tot een meergezinswoning en 

het omvormen van een klooster tot 

een zorgcentrum voor personen met 

een beperking. Stuk voor stuk dossiers 

waarin de wensen van de eigenaar én 

de erfgoedwaarde hand in hand gaan.

In de loop van 2018 hebben we 96 

adviezen verleend op vergunnings-

aanvragen. Daarnaast hebben we 11 

eigenaars geholpen die bij ons infor-

matie hebben opgevraagd om hun 

historische pand volgens de regels van 

de kunst te restaureren, ook al was 

hier geen vergunning toe verplicht. Dat 

is een dienst die we met veel plezier en 

zorg aanbieden.

De herwaardering van de 

inventaris

Op lange termijn wordt gewerkt aan 

de actualisatie en de herwaardering 

van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed. 

De inventaris werd oorspronkelijk 

opgesteld als een wetenschappelijke 

inventaris en is ondertussen al meer 

dan tien jaar oud. In die tijd zijn veel 

panden gesloopt of grondig verbouwd, 

waardoor de erfgoedwaarde is ver-

dwenen. Het is zowel voor de burger 

als de lokale overheid belangrijk om 

de inventaris te actualiseren, zodat we 

zicht krijgen op de huidige toestand 

van het bouwkundig patrimonium. De 

gemeentes Beernem en Zedelgem 

hebben twee studiebureaus, Erfgoed-

studio en Studiebureau monumenten-

zorg, de opdracht gegeven de inventa-

ris te herwaarderen. Hierbij wordt het 

geïnventariseerde erfgoed gescreend 

en worden de panden ingedeeld in 5 

klassen volgens erfgoedwaarde. Het 

doel is een instrument te creëren dat 

rechtszekerheid biedt aan de eige-

naars. Zo weten ze of hun pand een 

hoge of lage erfgoedwaarde bezit. Dit 

zal tevens een nuttig beleidsinstru-

ment zijn voor de diensten ruimtelijke 

ordening. De IOED heeft de opmaak 

van deze studie intens begeleid in 

2018. In de loop van 2019 wordt de 

studie afgerond.  

Altijd welkom voor advies!

Naast een adviserende rol neemt de 

cel IOED ook een belangrijk loketfunc-

tie op zich. Alle inwoners binnen de 

aangesloten gemeenten kunnen bij 

ons terecht met vragen over onroe-

rend erfgoed, zoals de restauratie van 

historische gebouwen, begeleiding 

bij het verplicht uitvoeren van een ar-

cheologisch onderzoek, het ontsluiten 

van een cultuurhistorisch landschap, 

ondersteuning bij de opmaak van 

beheersplannen en het aanvragen van 

financiële premies of subsidies.

Op het vlak van landschappelijk erf-

goed werkt de IOED nauw samen met 

het Regionaal Landschap Houtland. De 

samenwerking leidt tot enkele suc-

cesvolle projecten, zoals het uitgraven 

van de historische walgracht van 

hoeve ‘t Waterken met respect voor de 

archeologische waarde van deze site. 

Op 21 oktober is de IOED aanwezig op 

de Landschapsdag Houtland, waar we 

onze werking voorstellen en eigenaars 

van waardevolle landschappen leren 

kennen.

Kortom: iedereen met vragen betref-

fende onroerend erfgoed binnen het 

werkingsgebied van Raakvlak kan te-

recht bij onze erfgoedconsulten Stefan 

en Frederik.
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Net zoals Frank Sinatra zou ik kunnen 

zingen “it was a very good year”, maar 

om mijn collega’s te sparen, doe ik 

het niet. Als ik op vertrouwd terrein 

blijf, dan kan ik dit een grand-cru jaar 

noemen. Het jaar 2018 herinneren wij 

als het jaar waarin grote successen zijn 

geboekt, een rechtstreeks gevolg van 

het hervormen en professionaliseren 

van de dienst in de voorbije jaren. 

Wij blikken met trots terug op de 

Romeinse markt in Torhout op 14 juni. 

Dit was de grootste publiekstrekker 

die Raakvlak in zijn 14-jarig bestaan 

georganiseerd heeft. Niet minder dan 

3.500 bezoekers vonden hun weg naar 

het idyllische kasteel van Wijnendale 

voor een dag vol archeologie en re-en-

actment. Het succes was het resultaat 

van ons teamwork, onze enthousiaste 

en hardwerkende vrijwilligers en de 

uitstekende samenwerking met de 

Stad Torhout. 

Eind oktober organiseerden we samen 

met de vakgroep Archeologie van de 

Universiteit Gent het internationaal 

congres Ad Brudgias Portum. Het is 

een wetenschappelijk succesverhaal 

geworden: meer dan 110 onderzoe-

kers uit heel Europa beleven drie 

inspirerende dagen in het nazomerse 

Brugge en Ommeland. 

2018
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dig en landschappelijk advies, de cel 

Onroerenderfgoeddepot De Pakhui-

zen beheert onze archeologische 

ensembles en de cel Aardewerk voert 

archeologisch veldwerk uit en ontsluit 

de verzamelde gegevens. Raakvlak 

overkoepelt de 3 cellen en staat in 

voor de administratie, financiën, pu-

bliekswerking en coördinatie. 

Dit leidt mij tot een tweede grote ver-

rassing in mijn jaren als coördinator, 

namelijk het belang van een team: 

collega’s die elkaar respecteren en 

goed samenwerken, op elkaar inspe-

len, elkaars krachten gebruiken en 

elkaars zwakten overbruggen. Raakvlak 

is een voorbeeld van echt teamwork! 

De drastische hervormingen die wij 

hebben meegemaakt, konden nooit 

slagen zonder de gedrevenheid van 

de Raakvlak-medewerkers. Zowel de 

medewerkers die al tientallen jaren bij 

ons werken als de collega’s die wij in 

de loop van 2018 mochten verwelko-

men, iedereen werkt loyaal aan een 

gemeenschappelijk doel: de kennis 

van het streekgebonden onroerend 

erfgoed tot bij de mensen brengen. 

Elke leidinggevende heeft als doel zijn 

of haar medewerkers te motiveren 

en de productie te optimaliseren. Bij 

Raakvlak is het net het omgekeerde: 

mijn taak is eerder om de ambities te 

temperen! Werken met een dergelijke 

groep mensen die zich met zoveel en-

thousiasme inzetten, dat wens ik elke 

leidinggevende toe! 

Hervormingen of niet, onze vrijwilli-

gers zijn ons al die tijd blijven steunen 

en helpen. Zij maken deel uit van de 

Raakvlak-familie en wij genieten van 

elkaars gezelschap. Er wordt gewerkt, 

maar er is ook tijd voor een koffieklets. 

Het werk dat zij leveren is van levens-

belang voor een goede werking van 

Raakvlak! 

De toekomst? Het Raakvlakteam is nog 

niet uitgeblust, wij hebben nog veel 

ideeën en ambities voor de komende 

jaren. Daarom beste lezer volg ons op 

onze website of  social media en blijf 

op de hoogte van het oudste nieuws 

van Brugge en Ommeland.

Jari Hinsch Mikkelsen, coördinator 

Raakvlak

Daarnaast voerden we in het najaar 

enkele interessante archeologische 

opgravingen uit met spectaculaire 

vondsten als resultaat, zoals in de Sint-

Niklaaskerk in Westkapelle of de Sint-

Trudostraat in Assebroek. De media 

pikken deze positieve archeologische 

verhalen gretig op. 

Ik sta nu bijna 3 jaar aan het roer van 

Raakvlak. Persoonlijk was de grootste 

verrassing de nauwe en respectvolle 

samenwerking met het bestuur en de 

diensten van Stad Brugge en van de 

andere aangesloten gemeentes of ste-

den. Raakvlak is misschien een kleine 

dienst, maar de interesse voor streek-

gebonden erfgoedzorg is tastbaar, 

zowel bij de beleidsmakers als bij de 

bevolking.  Het draagvlak is er! Het is 

nu aan ons om deze kansen optimaal 

te benutten.

Tot eind 2016 was Raakvlak een 

intergemeentelijke archeologische 

dienst met als kerntaken archeologisch 

veldwerk en depotwerking. Met de 

hervorming tot een intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst (IOED) komt 

daar bouwkundig en landschappelijk 

erfgoed bij. Door de grote verande-

ringen is Raakvlak uitgegroeid tot een 

overkoepelende dienst met drie cellen. 

De cel IOED staat in voor bouwkun-

een grand-cru jaar
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De Grootste 

Archeologische Vondst 

uit Zedelgem

Wat is de Grootste Archeologische Vondst uit Zedelgem. 

Deze vraag leggen we op Erfgoeddag 2018 voor aan de be-

woners. De vox populi duidt vrij overtuigend de Romeinse 

kraagkom aan als winnaar!

 In 1999 ontdekt Yann Hollevoet een heel bijzondere 

vondst langs de Torhoutse Steenweg in Zedelgem: een 

Romeinse kraagkom gemaakt in een koperlegering.

Dit fraai stukje tafelservies uit de Romeinse tijd is uniek in 

Vlaanderen. Het betreft een kraagkom, een halfbolvormige 

kom op een standring of voet, met halverwege de wand 

een ronde kraag. 

Uit enkele vindplaatsen aan de Rijn-Limes zijn ook houten 

voorbeelden van kraagkommen gekend. Exemplaren in me-

taal zijn zeldzaam. Gekende zilveren kraagkommmen vallen 

op door een decoratief uitgewerkte kraag, acanthusblade-

ren en Bacchanale figuren. Dit verwijst naar de vermoede-

lijke functie van de kommen aan tafel: ze worden gebruikt 

bij het nuttigen en aanlengen van wijn of het opdienen van 

vruchten of andere spijzen. In heel Gallië en het Rijnland 

zijn slechts een zevental kraagkommen in koperlegering 

gekend! De kraagkommen in koperlegering worden vooral 

tijdens de late 2e en vroege 3e eeuw geproduceerd.

De kraagkom van Zedelgem is een unieke vondst, die ons 

wijst op de verfijnde Romeinse cultuur in Zedelgem waarin 

eten en drinken centraal staan.
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De Grootste 

Archeologische Vondst 

uit Torhout

De bewoners van Torhout krijgen dezelfde vraag voor-

gesteld. Hier wijst de stemming een gepolijste bijl uit het 

neolithicum aan als winnaar.  

Deze bijl wordt gedateerd in het midden of laat neolithi-

cum. Het betreft een typisch voorwerp voor de laatste fase 

van de steentijd. Het polijsten of slijpen van voorwerpen is 

een arbeidsintensieve techniek en gebeurt met behulp van 

een (bij voorkeur) fijnkorrelige steen en een beetje water. 

Het voordeel van polijsten of slijpen is dat de bijl heel glad 

kan worden afgewerkt, een absolute must om de bijl goed 

in zijn steel te kunnen vastzetten. De regelmatig gevormde 

snede maakt de bijl ook minder gevoelig voor de zware 

slagen bij het hakken. Hierdoor worden zware breuken 

vermeden. 

Een bijl kan op verschillende manier in een houten steel 

gevat worden. Vaak is er een tussenstuk van hertshoorn 

gebruikt. Hertshoorn is een flexibel materiaal en vangt de 

trillingen van de slagen op. Experimenten hebben aange-

toond dat deze bijl uitermate geschikt is voor het vellen van 

bomen en het bewerken van hout. Het is zonder twijfel een 

onmisbaar gereedschap voor de eerste landbouwgemeen-

schappen. Men rooide er bomen mee om akkers aan te 

leggen. Het verzamelde hout werd bewerkt tot bouwmate-

riaal voor woningen en allerlei gebruiksvoorwerpen.
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EEn archEoloog in dE klas

Raakvlak trekt ook dit jaar met het ‘vuilniszakproject’ naar 

verschillende scholen in het werkingsgebied. Dit jaar bezoe-

ken we klassen van het vijfde en zesde leerjaar in Brugge, 

Oedelem en Beernem. Het ‘vuilniszakproject’ biedt aan leer-

lingen de kans om aan de slag te gaan met archeologische 

objecten en sluit goed aan bij het curriculum van de derde 

graad basisonderwijs. 

Naar aanleiding van de Romeinse markt in Torhout hebben 

de archeologen van Raakvlak verschillende klassen on-

dergedompeld in de rijke Romeinse geschiedenis van hun 

streek. Daarnaast hebben we op vraag van verschillende 

scholen leerlingen geïntroduceerd tot Romeinse bordspe-

len.

In 2018 bezoeken verschillende scholen Raakvlak. Drie 

klassen van het vijfde leerjaar van basisschool De Was-

senaard komen op bezoek in het kader van hun lessen over 

‘bouwen door de eeuwen heen’. De leerlingen maken hun 

eigen reconstructietekeningen van een Romeinse boerderij 

en krijgen een rondleiding door de gebouwen en het depot. 

Leerlingen uit het derde middelbaar van Sint-Leo He-

melsdaele krijgen een rondleiding door het depot en een 

workshop rond archeologie. Voor het bezoek van blinde 

en slechtziende leerlingen en een klas met leerlingen met 

verschillende vormen van autisme van Spermalie worden 

aangepaste workshops uitgewerkt rond archeologie. 



- 31 -

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2018

Bezoek Vives 9-May Brugge 1 klas: opleiding regentaat

Basisschool Driekoningen 15-May Torhout 27

Go! Atheneum Eureka te Torhout 17-May Torhout 24

Vrije Basisschool Sint-Enricus 22-May Torhout 23

GVB De Revinze 24-May Torhout 25

GVB De Revinze 24-May Torhout 26

Vuilniszak Sint-Lodewijkscollege, 
Spoorwegstraat

24-May Brugge 1 klas, 5de leerjaar

BLO-de Torretjes 25-May Torhout 38

Sint-Lodewijkscollege 15-Jun Brugge 1 klas middelbaar

Sint-Lodewijkscollege 20-Jun Brugge 2 klassen middelbaar

De Smalle, Koolkerke 22-Jun Brugge 2 klassen lager

De Wassenaar, Varsenare 28-Jun Jabbeke 1 klas lager

Vuilniszak VBS De Zonnebloem 5-Nov Beernem 2 klassen, 5de leerjaar

Bezoek Spermalie 12-Nov Brugge 14+5

Bezoek Sint-Leo 15-Nov Brugge 6+1

Vuilniszak GBS Notelaar, Oedelem 22-Nov Beernem 1 klas 

Vuilniszak St Leo Hemelsdaele 26-Nov Brugge 3 klassen, 5de leerjaar

Spermalie 3-Dec Brugge 5

Spermalie 3-Dec Brugge 2

Overzicht van alle scholen-

workshops
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Het Groot Magdalenagoed
Een geïntegreerd bouwkundig en 
archeologisch project

Het Groot-Magdalenagoed is 

een historische hoeve ver-

scholen in de beboste gordel nabij 

Loppem. Het domein is beschermd 

als stads-en dorpszicht. De ge-

schiedenis van de site zou terug-

gaan op een laatmiddeleeuwse 

site met walgracht. Het actuele 

gebouwenbestand zou in de kern 

tot de 18de eeuw opklimmen, met 

heel wat recentere verbouwingen 

en toevoegingen. In 1938 vond een 

grootschalige restauratie plaats, 

waarbij vermoedelijk veel verlo-

ren gegaan is. Het domein wordt 

momenteel omgevormd tot een 

centrum voor hippotherapie door 

vzw Uniek.

In navolging van het archeologisch 

vooronderzoek, uitgevoerd in 2017, 

is een beperkt bouwhistorisch 

onderzoek van het oorspronkelijke 

woonhuis en de stal opgelegd door 

het agentschap Onroerend Erfgoed. 

De focus ligt op de kleinere bouw-

De cel IOED beschikt zowel over 

archeologische als bouwkundige 

expertise. Die kennis komt goed van 

pas bij complexe projecten, zoals de 

omvorming van een historische hoeve 

tot een centrum voor hippotherapie.

Een erfgoedconsulent middenin de 

actie
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sporen, aangezien de grote evo-

luties reeds uitgeklaard zijn en op 

basis daarvan zijn keuzes gemaakt 

in functie van huidige restauratie 

en herbestemming.  Spek naar de 

bek van de bouwhistorici van de cel 

IOED Brugge en Ommeland! 

Dit onderzoek vindt idealiter net 

voor of desgewenst tijdens de res-

tauratie plaats. Bij deze werkzaam-

heden worden de muren namelijk 

ontdaan van pleister- en andere 

afwerkingslagen, zodat diverse 

bouwsporen zichtbaar worden. Zo 

vormen naden in het muurwerk, 

veranderingen in de breedte en de 

oriëntatie van muren en wijzigin-

gen in de dakconstructie belangrij-

ke aanwijzingen van hoe de gebou-

wen geëvolueerd zijn doorheen de 

tijd. In interieurelementen zoals 

vloeren, schouwen en plafonds zit-

ten eveneens aanknopingspunten 

voor de bouw- en gebruiksgeschie-

denis vervat.

De meest in het oog springende 

bouwsporen in de buitenmuren 

van het woonhuis en de stal zijn 

de gewijzigde dagopeningen. De 

huidige vensters zijn zogenaamde 

‘T-ramen’ gevat onder een seg-

mentboog. Typologisch zijn der-

gelijke T-ramen 19de-eeuws tot 

vroeg 20ste-eeuws. De vensters zijn 

voorzien van luiken, gedragen door 

luikduimen. Plaatselijk zijn deze 

verdwenen, maar oorspronkelijke 

dagopeningen zijn vrij duidelijk 

zichtbaar in het metselwerk.

In het woonhuis wijzen diverse 

bouwsporen op een verdwenen 

schouw die breder was dan de 

huidige, 20ste-eeuwse schouw. 

In het opgaand muurwerk is een 

duidelijke bouwnaad zichtbaar. 

Daarnaast zien we in de bovenlig-

gende balklaag een typevoorbeeld 

van een raveel.  Na het verwijderen 

van de originele schouw blijven 

namelijk enkele balken over die niet 

door een muur gedragen worden. 

Om toch voldoende oplegging te 

krijgen, worden een raveelbalk (d.i. 

de zware balk tussen twee kinder-

balken) en verschillende staartbal-

ken geplaatst.

De dakkap van zowel de stal als het 

woonhuis is gaaf bewaard. In het 

woonhuis zijn telmerken geregis-

treerd. Beide kappen bestaan uit 

een op regelmatige tussenafstand 

geplaatst dakspant, onderling 

verbonden met gordingen. De con-

structie in de bovenste driehoek is 

telkens stijver gemaakt met behulp 

van een makelaar. Zowel de hout-

soort (naaldhout) als het gebruik 

van ijzeren nagels voor de ver-

bindingen wijzen eerder op latere 

aanpassing.   

De vaststellingen wijzen allemaal 

in de richting van een ingrijpend 

verbouwde hoeve. De resterende 

18de-eeuwse elementen zijn zeer 

schaars.

L: Gewijzigde dagopeningen met 

vastgestelde bouwsporen

R: Gewijzigde dagopening in zijgevel. 
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Ad Brudgias Portum

Raakvlak heeft een geslaagd 
internationaal congres rond het 
maritieme cultuurlandschap van 
Brugge achter de rug

In de zonnige herfstdagen van 23 tot 25 oktober 2018 

organiseerde Raakvlak samen met Musea Brugge en de 

vakgroep archeologie van de Universiteit Gent een interna-

tionaal 3-daags archeologisch-historisch congres: Ad Brud-

gias Portum. Bruges’ medieval port system as a maritime 

cultural landscape. Het centrale thema van het congres 

was het complexe havenlandschap van de Zwinstreek als 

toegangsweg tot Brugge in de middeleeuwen. 

Sinds 2012 heeft Raakvlak verschillende grootschalige 

archeologische onderzoeken in de Zwinstreek uitgevoerd. 

De twee bekendste kaderden binnen de aanleg van de 

A11-autosnelweg en het tracé van hoogspanningskabels 

dat de windmolens van Zeebrugge verbindt met het hoog-

spanningsnetwerk van het binnenland. Het archeologische 

onderzoek op deze lijntrajecten heeft geleid tot nieuwe 

onderzoeksstrategieën en nieuwe inzichten over de koloni-

satie van het jonge estuariene landschap, na het wegtrek-

ken van de zee. 

Onder impuls van professor Wim De Clercq richtte ook de 

Universiteit Gent haar pijlen op de Zwinstreek. Dit leidde 

tot verschillende interessante master- en doctoraatsthesis-

sen, naast nationale en internationale publicaties.

Gedreven door een gezamenlijke passie voor archeologie 

en landschapsdynamiek was het een logisch gevolg dat 

Raakvlak en de Universiteit Gent nauwer gingen samen-

werken in de Zwinregio. In de herfst van 2017 rijpte het 

idee om in Brugge een internationaal congres te houden. 

Dit om de vergaarde kennis omtrent de Zwinstreek en de 

middeleeuwse havenlandschappen aan een internationaal 

publiek voor te stellen en om nieuwe impulsen te geven 

voor toekomstig onderzoek. 

Het congres werd opgebouwd rond vier thematische ses-

sies en vier keynote sprekers. Bovendien werd een excursie 

uitgestippeld met aandacht voor archeologie, geschiedenis 

en landschap. 

Professor Jan Dumolyn sloot het congres af met een 

overzicht van de inzichten en conclusies van het drie-

daagse internationale congres Ad Brudgias Portum: Bruges’ 

medieval port system as a maritime cultural landscape. De 

Universiteit Gent en Raakvlak zijn vastberaden om in de 

komende jaren hun streekgebonden onderzoek voort te 

zetten en verder te blijven samenwerken. In de toekomst 

blijft Raakvlak zich inzetten om nieuwe spannende inzich-

ten, conclusies en ideeën tot bij het publiek te brengen.
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Lange tijd vormden geschreven bron-

nen de basis van de Brugse geschied-

schrijving. Hierbij lag de klemtoon 

bovendien op de bloeiperiode van de 

stad in de 11de-15de eeuw. Nieuwe 

invalshoeken en onderzoeksmetho-

den hebben ondertussen het blikveld 

aanzienlijk verruimd, zowel in tijd als in 

ruimte. Een stad kan immers niet los 

gezien worden van het omringende 

landschap, noch van de bewonings-

geschiedenis in de eeuwen vóór haar 

ontstaan. 

Deze kennis werd in 2011 voor het 

eerst samengebracht in het boek Op 

het raakvlak van twee landschappen – 

de vroegste geschiedenis van Brugge. 

De titel verwijst naar de bijzondere lig-

ging van Brugge op de grens van twee 

sterk verschillende landschappen: de 

zandstreek en de kustvlakte.

Sinds het verschijnen van het boek 

kwam het onderzoek in een stroom-

versnelling. In deze tweede uitgave 

zijn de resultaten van het recentste 

onderzoek verwerkt. 

In vier chronologische hoofdstukken 

wordt de geschiedenis van de Brugse 

regio geschetst vanaf de eerste men-

selijke sporen 70.000 jaar geleden tot 

het begin van de 12de eeuw, wanneer 

Brugge een volwaardige stad wordt. 

Daarnaast behandelen niet minder 

dan zesentwintig kaderartikels telkens 

een specifiek deelaspect. 

Het boek is voor 35 euro te verkrij-

gen in de museumshops van Musea 

Brugge en via Raakvlak (info@raakvlak.

be), maar ook in de boekhandel of bij 

uitgeverij Van de Wiele.
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Raakvlak schrijft geschiedenis
Raakvlak-mededwerkers verbinden zich ertoe hun kennis te delen. Dit resulteert in 2018 opnieuw in enkele 

artikels in het vaktijdschrijft Ex Situ en één wetenschappelijk artikel over de steentijd in het Brugs Omme-

land. 

Jan Huyghe: Een ontdekkingstocht in het depot in Musea Brugge Magazine

Gunther Noens, Dieter Verwerft, Jari H. Mikkelsen, Joris Sergant en Ann Van Baelen: The Mesolithic in and around the city 

of Bruges New lithic data from the excavated sites of Dudzele-Zonnebloemweg, Koolkerke-Arendstraat and Sint-Michiels-

Barrièrestraat (Brugge, East Flanders, BE) in Notae Prehistoricae

Frederik Roelens: Bodemschatten in Brugge. Recent archeologisch noodonderzoek in de Binnenstad in Musea Brugge 

Magazine

Carolien Van Hecke en Sarah Dalle: Een dag in het leven van… de bodemkundige. Ex Situ praat met Jari Mikkelsen en Yan-

nick Devos in Ex Situ 19

Dieter Verwerft en Jan Huyghe: Bezoek de nieuwe Raakvlak website en ontdek onze collectie! in Brugs Ommeland

Dieter Verwerft: De Groote Oorlog op de zandrug: vier Duitse bajonetten uit de Eerste Wereldoorlog langs de Zandstraat 

in Brugge (W-Vl) in Conflict in contact

Dieter Verwerft: De laatste missie: Brugse Spitfire levert unieke kaart op in Ex Situ 20

Daarnaast verscheen Raakvlak ook regelmatig in media:

31/08/18 Het Nieuwsblad ‘Vondst van het jaar’ is pijlpunt van amper drie centimeter’

31/08/18 Krant van West-Vlaande-
ren/

De Weekbode

‘Middeleeuwse vondsten op de wijk Don Bosco bezoeken’ P14

05/09/18 Focus TV ‘Sporen uit de 9e eeuw gevonden in Torhout’

06/09/18 Het Nieuwsblad

Regionaal: Brugge-Oostkust

‘Archeologen vinden ‘missing link’ in Torhoutse geschiedenis P1

07/09/18 Het Laatste Nieuws:

Oostkust

‘Gemeente al bewoond in 9e eeuw’ P19

21/09/18 KW ‘Archeologische opgravingen in Assebroek’

03/10/18 KW ‘Spectaculair: Romeinse graven blootgelegd op archeologische site in 
Sijsele’

03/10/18 Focus TV ‘Romeinse en Middeleeuwse sporen op werf Sijsele’

04/10/18 Het Nieuwsblad

Regionaal: Oostende-
Westhoek

‘Archeologen botsen op Romeinse graven’ P4-5

04/10/18 Het Laatste Nieuws:

Oostkust

‘Archeologisch onderzoek geeft geheimen oude begraafplaats prijs’ P16-17

05/10/18 Krant van West-Vlaande-
ren/

Brugsch Handelsblad

’70 Romeinse graven blootgelegd in Sijsele’ P4-5

02/11/18 Focus TV ‘Theater, muziek en workshops Krikrak Brugge’
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Agenda 2019

April
25 april: 

Erfgoednocturne

in de Makersrepubliek

27 en 28 april: 

Erfgoedweekend

Familiezoektocht: volg het  

spoor van de Brugse vakmannen.

Trek op pad in het voetspoor van de 

Brugse ambachten. Los de vragen 

op, voer de opdrachten uit en krijg 

een leuke prijs!

Rijksarchief Brugge

28 april:

Erfgoeddag

Handmade in Brugge laat zich 

inspireren door archeologische 

opgravingen

Jakobsstraat 33, 8000 Brugge

Mei
14 mei: 

Boekvoorstelling

Raakvlak stelt de herziene uitgave 

van ‘Het Raakvlak van twee land-

schappen voor’

De Vriendenzaal, Brugge

23 en 24 mei:

Heropening vernieuwd Gruuthuuse

Doorlopend in het Gruuthuusemu-

seum

Juni
14 juni tot 30 november:

Expo Romeinen in de Zwinstreek

De nieuwste inzichten over deze 

boeiende bladzijde uit de geschie-

denis van de Zwinstreek. Meer dan 

100 archeologische objecten, een 

Lego-model en een 360° ervaring 

dompelen je helemaal onder in de 

Romeinse cultuur. 

in Sincfala

Pannestraat 140, 8300 Knokke-

Heist

15 juni:

Romeinse Vismarkt

In het kader van de Archeologie-

dagen organiseren Raakvlak en 

Sincfala een Romeinse vismarkt, 

boordevol culinaire specialiteiten, 

workshops en re-enactment.

van 10 tot 17 in Sincfala

Pannestraat 140, 8300 Knokke-

Heist



- 39 -

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2018

September

November

8 september:

Open Monumentendag

21 tot 29 september:

Week van de Zwinstreek

2 november

Krikrakfestival

Kraak de code en breek binnen in de 

collectie van Raakvlak

Komvest 45, 8000 Brugge

6-7 november:

Soils as records of past and present: 

The geoarchaeological approach 

focus on: is there time for fieldwork 

today?

Internationaal congres over bo-

demkunde en archeologie

in de Vriendenzaal

Juli
1 juli tot 30 augustus

Opgraving Beursplein

Kom langs en zie de archeologen 

aan het werk.

Oktober
17 oktober

YOUCA Action Day

December
vanaf 6 december

De Sint-Niklaaskerk Westkapelle

Expo over de vurige geschiedenis 

van de Sint-Niklaaskerk in Westka-

pelle en het archeologisch onder-

zoek. 

in Sincfala

Pannestraat 140, 8300 Knokke-

Heist




