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Wie-is-wie?
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˅ De Pakhuizen
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Het feestjaar 2017: terugblikken op 40
jaar archeologie en investeren in de
toekomst van ons onroerend erfgoed
In 2017 had Raakvlak reden om te vieren. Op 24 november 2017 was het
dag op dag 40 jaar geleden dat Stad Brugge een archeologische dienst
opricht. Op het zelfde moment stelden we ook onze nieuwe website met
inventarisatieprogramma voor, waardoor onze werking nu ook digitaal
toegankelijk is. De nieuwe website weerspiegelt de moderne structuur van

ten opzichte van de weigeringen blijft
hoger dan gemiddeld. Dit is het resultaat van de jarenlange ervaring met
advisering in archeologische dossiers
in combinatie met de streekkennis.

ook bouwkundig en landschappelijk erfgoed – in Brugge en Ommeland

40 jaar archeologische dienst
Brugge

hun onderdak vinden.

Op vrijdag 24 november vierde

Raakvlak, waarin alle facetten van onroerend erfgoed – naast archeologie

D

Raakvlak samen met Stad Brugge
e eerste belangrijke ontwikke-

als kenniscentrum voor archeologie in

het 40-jarig bestaan van de archeo-

ling start op 1 januari 2017. Op

Brugge en Ommeland. In 2017 zijn al

logische dienst. Dit konden we niet

die dag treed Oostkamp als achtste

meer dan 120 archeologische sites en

ongemerkt laten voorbijgaan. In 1977

lid toe tot Raakvlak. Op diezelfde dag

1000 objecten toegankelijk. Dit aantal

richt Brugge als één van de eerste

wordt de archeologische werking van

zal enkel toenemen.

steden in Vlaanderen een archeologi-

Raakvlak Intergemeentelijke Onroe-

sche dienst op. Op 24 november 1977

rend Erfgoed Dienst (IOED) uitgebreid

AardeWerk, de cel die zich voorname-

stelt het stadsbestuur Hubert De Witte

met bouwkundig en landschappelijk

lijk op archeologisch onderzoek richt,

aan als archeoloog. Vanaf dat mo-

erfgoed. Concreet betekent dit dat we

heeft een druk jaar achter de rug. In

ment brengen talloze opgravingen en

de aangesloten gemeentes kunnen

de loop van 2017 zijn niet minder dan

tentoonstellingen de rijke geschiede-

ondersteunen met alles wat met on-

48 unieke projecten afgerond. Het

nis van de stad tot bij de burger. Een

roerend erfgoed te maken heeft, van

systeem met de archeologienota’s is

eerste spraakmakende opgraving vindt

beleid tot beheer en de uitvoering van

ondertussen goed gekend en loopt

plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk

diverse projecten. In haar eerste jaar

zeer vlot. Het aantal bekrachtigingen

en brengt de stoffelijke resten van

concentreert de IOED zich voornamelijk op de bouwkundig erfgoed.
Het Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen draait momenteel op volle toeren. Niet alleen worden oude vondsten
herverpakt, maar ze worden vanaf nu
ook systematisch geïnventariseerd op
de nieuwe website. Daarvoor kunnen
we nog steeds op een aantal trouwe
vrijwilligers rekenen. Ook al het recent
onderzoek – van bureaustudies tot
opgravingen - wordt digitaal ontsloten.
Zowel de archeologische vondsten als
de verslagen zijn online leesbaar. Op
die manier handhaaft Raakvlak haar rol

-6-

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2017

Maria van Bourgondië aan het licht.

Onroerend erfgoed zichtbaar maken

De opgraving krijgt veel belangstel-

Het toegankelijk maken van onroe-

ling: zelfs het koningspaar Boudewijn

rend erfgoed blijft onze kerntaak: niet

en Fabiola bezoeken de archeologen

enkel in de digitaal wereld, maar ook

in de kerk. Ook internationaal scoort

daarbuiten. Daarom hebben we weer

de archeologische dienst van Brugge.

heel wat lokale erfgoedactiviteiten op

De opgraving aan de Potterierei levert

poten gezet en nemen we ook deel

sporen op van de pottenbakkers die

aan grootschaligere evenementen. We

het zogenaamde Brugse hoogversierd

richten ons daarbij op jong tot oud.

aardewerk vervaardigen. Dit middel-

Het scholenproject bereikt een groot

eeuws aardewerk is een gidsfossiel

aantal jonge geesten, terwijl onze

dat overal in opgravingen in alle grote

activiteiten in het Merovingisch huis de

Europese steden opduikt.

bewoners van het Woonzorgcentrum
Hallenhuis letterlijk laten proeven van

Vrijdag 24 november 2017 hebben we

het verleden.

deze verjaardag gevierd in de Vriendenzaal van het Groeningemuseum.

Als we alle doelstellingen uit dit jaar-

Samen met meer dan 120 vrienden en

verslag kunnen waarmaken, kijken we

collega’s hebben we teruggeblikt op

over 10 jaar terug op een geslaagde

vier succesvolle decennia. Daarnaast

halve eeuw. Een fractie van de duizen-

kon de voorstelling van onze nieuwe

den jaren geschiedenis die Brugge en

website en inventarisatieprogramma

Ommeland rijk zijn, maar we hopen

op veel belangstelling rekenen.

dat door ons werk die geschiedenis
bewaard, bekend en geliefd blijft.

˂ Het Raakvlakteam op de 40e
verjaardag van de
archeologische
dienst
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˄ De Merovingische dag aan het
Hallenhuis

˅ Het Krikrakfestival in het Onroerenderfgoeddepot
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Raakvlak, een stevige onroerenderfgoeddienst
met eigentijdse verantwoordelijkheden
Pascal Ennaert, voorzitter van

Zo stelt het nieuwe onroerenderfgoed- Tenslotte heeft Raakvlak ook een

Raakvlak, blikt terug op de

decreet dat je geen Vlaamse subsi-

commerciële poot, we noemen deze

recente evolutie van Raakvlak en

dies meer krijgt enkel en alleen voor

Aardewerk. We zetten deze poot op

de uitdagingen voor de toekomst. archeologische dienstverlening. Als

om een aantal redenen. Eerst en

organisatie moet je je ook focussen

vooral moet je op jaarbasis voldoende

Na 40 jaar succesvol beleid op het

op monumenten en landschappen.

opdrachten aantonen om je erkenning

vlak van archeologie in Brugge en

Organisaties die zich enten op archeo-

als archeoloog te behouden. Daar-

sinds 12 jaar ook in het Ommeland is

logie, monumenten en landschappen

naast is deze poot ook cruciaal om op

het goed om eens achterom te kijken

noemen zich een Intergemeentelijke

strategische dossiers in te tekenen en

en iedereen te bedanken die in deze

onroerenderfgoeddienst of IOED.

zo de geschiedenis van onze streek te

rijke geschiedenis zijn of haar steen-

Raakvlak heeft zo’n erkenning op zak.

vervolledigen. En tenslotte: via der-

tje heeft opgegraven. Maar de tijd

gelijke poot werken we samen met

staat niet stil en structuren zijn aan

Daartegenover staan een pak engage-

permanente verandering onderhevig.

menten die worden ingevuld voor het

Dat is niet anders met Raakvlak. In de

hele werkingsgebied: het opstellen van

U leest het. Raakvlak is volwassen

voorbije decennia en recent nog door

archeologienota’s, een loketfunctie en

geworden. Raakvlak is een stevige

de introductie van een nieuw Vlaams

het begeleiden van het archeologisch

intergemeentelijke dienst met eigen-

onroerenderfgoeddecreet, is Raakvlak

traject bij stedenbouwkundige aan-

tijdse verantwoordelijkheden en een

veel meer geworden dan de archeolo-

vragen. Maar ook de samenwerking

eigentijdse zakelijke aansturing. Dit

gische dienst van de stad Brugge. Het

met lokale partners, publiekswerking,

alles was niet mogelijk geweest zonder

werkings- en expertisegebied alsook

advies bij het opstellen van de inven-

de steun van alle partnergemeentes.

de beleidsmakers nopen de organisa-

taris van bouwkundig erfgoed, het

Hun bijdrage zorgt ervoor dat Raakvlak

tie tot permanente flexibiliteit, nieuwe

ondersteunen van de partnergemeen-

een gerespecteerde en dynamische

uitdagingen en het opnemen van

tes bij het ontwikkelen van een lokaal

werking kan ontwikkelen.

meerdere kerntaken.

onroerend erfgoedbeleid en het opzetten van een educatieve werking.

archeologische bedrijven.

Raakvlak heeft nog veel plannen. Het
werken aan een maatschappelijk

Daarnaast is Raakvlak onder de deel-

draagvlak veronderstelt de aanwezig-

noemer de ‘Pakhuizen’ ook erkend als

heid van een educatief medewerker

onroerenderfgoeddepot voor de regio. in ons team. We werken aan nieuwe
Het doel van zo’n depot is archeologi-

publicaties over de archeologische

sche ensembles tijdelijk of permanent

geschiedenis van onze regio. En we

te bewaren en te beheren. Belang-

investeren in de nieuwste technieken,

rijke elementen die daarbij komen

zoals een drone, om onze werkzaam-

kijken zijn de collectieregistratie op

heden nog beter te ontsluiten voor het

basis van internationale standaarden,

geïnteresseerde publiek.

wetenschappelijk onderzoek en - altijd
belangrijk - het opzetten van een pu-

De uitdagingen zijn groot, maar de

bliekswerking.

inzet van het team evenzeer. Ik kijk
ernaar u te ontmoeten op een volgend
erfgoedevenement in uw buurt.
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Archeologisch onderzoek in Brugge en
Ommeland: van ijzertijd vaatwerk tot
duivenringen
AardeWerk, Raakvlak Archeologisch onderzoek, heeft
in 2017 niet minder dan 49 unieke projecten en 87
afzonderlijke onderzoeken: van bureaustudies en
booronderzoeken tot proefsleuven en opgravingen. De
verslagen van deze onderzoeken worden gebundeld in
archeologienota’s. De resultaten van deze onderzoeken
variëren van ijzertijd aardewerk tot Romeinse
brandrestengraven en van middeleeuwse waterputten
tot recente metaalvondsten.
Sinds 1 juni 2016 moet elke bouwver-

De uitgevoerde projecten zijn verdeeld

gunningsaanvraag die de drempel-

over zeven van de acht aangesloten

waarden overschrijdt vergezeld zijn

gemeentes, enkel in Damme is in 2017

Sint-Joris, deelgemeente van Beer-

van een archeologienota. AardeWerk,

geen archeologisch onderzoek uitge-

nem, worden de rijweg en het fietspad

de in 2014 opgerichte cel onderzoek,

voerd. Het grootste aantal opdrachten

heraangelegd, zonder dat de onver-

verzorgt het volledig archeologisch tra-

is uitgevoerd in Brugge: 28 projecten.

stoorde bodem bedreigd wordt. Onze

ject van archeologienota tot opgraving.

Daarnaast zijn ook projecten uitge-

buren van de Gistfabriek (Genencor)

De archeologen voeren opdrachten

voerd in: Torhout (7), Jabbeke (5),

plannen een nieuw gebouw op het

uit voor de aangesloten gemeentes en

Knokke-Heist (3), Beernem (2), Oost-

sterk verstoorde fabrieksterrein: ook

derden. AardeWerk steunt hiervoor

kamp (2) en Zedelgem (2).

hier volstaat een bureaustudie.

tise inzake archeologisch onderzoek

In 17 gevallen blijft het onderzoek

Landschappelijk bodemonderzoek

in Brugge en Ommeland en beschikt

beperkt tot een bureaustudie. Het

Tijdens de archeologische begeleiding

over drie erkende archeologen. Alles

gaat dan om sterk verstoorde sites of

van 23 projecten is na de bureaustudie

verloopt volgens de Code van Goede

zeer beperkte bodemingrepen. In Jab-

een landschappelijk bodemonderzoek

Praktijk.

beke wordt bijvoorbeeld een nieuwe

uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek

voetbalkantine gebouwd binnen de

wordt de bodem in kaart gebracht aan

contouren van het oud gebouw. In

de hand van landschappelijk borin-

˄ Boring in het
Koning Albert Ipark in Brugge

op de jarenlang opgebouwde exper-

˅ Verdeling van de
projecten volgens
gemeente
Beernem; 2

gen. In 13 gevallen is dit de laatste

˅ Laatst uitgevoerde
onderzoeksfase

onderzoeksfase, waaruit blijkt dat
vervolgonderzoek niet noodzakelijk is.
Soms wijst het booronderzoek op een

Oostkamp; 2
Zedelgem; 2

4

bureaustudie

Knokke-Heist; 3

16
Jabbeke; 5

booronderzoek

15

proefonderzoek

opgraving
Brugge; 28

Torhout; 7

13
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verregaande verstoring van het
terrein, zoals in het Albert I-park
in Brugge of langs de Maagdeveldbeek in Torhout. Vaak is
duidelijk dat de onverstoorde
moederbodem niet geraakt
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˂ Boringen langs
de Maagdeveldbeek in Torhout

gezet tot bos of - eerder uitzonderlijk
- tot akkerland. Vanaf het midden van
de 19e eeuw - de plattelandsbevolking
blijft stijgen en het kleinbedrijf is toonaangevend in de landbouw – worden
de bossen ontgonnen. De introductie
van kunstmest versnelt dit proces.
Het omzetten van bos tot bouwland
gebeurt op de meeste plaatsen met
behoud van het 18e eeuwse verkavelingspatroon. Veel veldzones tekenen
zich af als een dambordpatroon van
wordt door de geplande werken. Dit is

veldgebied - een combinatie van heide, eiken- en/ of beukendreven en door

het geval langs de Sint-Elooisstraat in

vijvers en moerassen - als uitloper van

restanten van regelmatig geperceleer-

Oostkamp, het eerste project dat we

het Bulskampveld. Het veldgebied is

de naaldhoutaanplantingen.

uitgevoerd hebben voor onze nieuwe

ontstaan na ontbossing en veeteelt

partnergemeente. Na afloop van 10

op de arme zandgronden. Binnen het

Langs de Wijnendalestraat in Torhout,

gelijkaardige booronderzoeken blijkt

veldgebied zijn dijken opgetrokken,

de Bezembinderstraat in Veldegem

de bodem goed bewaard en volgt een

waardoor visvijvers ontstaan voor het

(Zedelgem) en de Hazelbeekstraat

proefonderzoek.

kweken van zoetwatervis, een goedko-

(Oostkamp) worden sleuven getrokken

per en verser alternatief voor zeevis,

op terrein in historisch veldgebied. De

Bodemkundige Jari Hinsch Mikkelsen

met een grote afzetmarkt in de steden. onderzoeken typeren zich door het

gebruikt zijn kennis ook om derden bij

Vanaf de 13e eeuw worden pogin-

compleet ontbreken van archeologi-

te staan tijdens archeologisch onder-

gen ondernomen om de gebieden te

sche sporen. Een combinatie van een

zoek. In 2017 is bodemkundig advies

ontginnen, maar vaak zonder succes.

nutriëntenarme bodem en een slechte

verleend tijdens 7 projecten van de

In de 18e eeuw verandert de aanpak

waterhuishouding zorgen ervoor

Dienst Stadsarcheologie Gent, Solva,

onder het Oostenrijkse bewind. Uit

dat de terreinen eeuwenlang onbe-

Group Monument en Ruben Willaert.

vrees voor een nijpend houttekort in
Vlaanderen worden de ‘velden’ op een

Sleuven trekken in veldgebied

systematische wijze verkaveld en om-

Raakvlak heeft 15 proefsleuvenonderzoeken uitgevoerd in 2017. Op drie
plaatsen is een archeologische site
ontdekt. Deze worden verder in detail
besproken. In 12 gevallen was vervolgonderzoek niet noodzakelijk. Het gaat
onder meer over archeologisch onderzoek binnen historisch veldgebied.
Tot op het einde van de 18e eeuw
bestaat een groot deel van grondgebied van het Brugs Ommeland tussen
Torhout en Loppem uit onontgonnen

- 10 -

˅ De Bezembinderstraat op de kaart
van Ferraris
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woond zijn. De bodemopbouw is zeer
uniform: de profielen bestaan telkens
uit een homogene ploeglaag bo-

1

venop tertiair zand of klei. De weinige
vondsten zijn van zeer recente datum,
zoals een sterk verweerd muntje uit
de Eerste Wereldoorlog, een handvat
van een 19e eeuwse buffetkast of
een duivenring. Een duivenring geeft
bovendien een heel precieze datering:
het geboortejaar van de duif, in dit
geval 1947.

1 - Een bodemprofiel langs de
Wijnendalestraat in Torhout, 2 - Een
duivenring uit 1947, 3 - Een sterk
verweerde zinken munt uit de Eerste
Wereldoorlog, 4 - Een sierring van
een 19e eeuwse buffetkast, 5 - Een
enthousiaste metaaldetectorist langs
de Wijnendalestraat

4

2

3

5
- 11 -
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˂ Hogeweg Brugge ˄ Oudenburgweg
Varsenare
˅ Boortransect
langs de Xaverianenstraat in Brugge

goede bodemgesteldheid en de hoge
archeologische verwachting – bovenop
de zandrug tussen Brugge en Oudenburg – levert het proefonderzoek
geen resultaten op. Het blijft gevaarlijk
voorspellingen te doen over de aanof afwezigheid van een site: veldwerk
is nog altijd nodig. Dat blijkt ook uit
het onderzoek voor het cohousingproject Eikenberg. Ondanks de goed
bewaarde, droge zandbodem levert
het proefonderzoek enkel grachten op,
zonder nederzettingssporen.
In de loop van 2017 zijn proefsleuven
gegraven tussen en in de hoevegebouwen van het Groot Magdalenagoed,
een site met walgracht waarvan de
geschiedenis teruggaat tot de 13e
eeuw. Maar ondanks die rijke geschiedenis brengt het archeologische

Archeologisch proefonderzoek in
de zandstreek...

nele bodem is grotendeels verdwenen. vooronderzoek weinig archeologisch
Zowel het boor- als het proefonder-

relevante sporen aan het licht. Tijdens

In de zandstreek in het Ommeland zijn

zoek langs de Xaverianenstraat in

het vervolgtraject begeleiden de

enkele proefonderzoeken uitgevoerd

Sint-Michiels (Brugge) wijzen eveneens

erfgoedconsulenten bouwkunde de

waaruit blijkt dat vervolgonderzoek

op een verregaande verstoring van

restauratiewerken van de historische

niet noodzakelijk is. Langs de Hogeweg

de originele moederbodem. Op de

hoevegebouwen. Een mooi voorbeeld

in Sint-Andries (Brugge) zijn drie sleu-

begraafplaats van Varsenare langs de

van de taken van een IOED, die alle

ven gegraven. In het vlak zijn enkele

Oudenburgweg is de bodem daar-

aspecten van onroerend erfgoed ver-

podzoltongen bewaard, maar de origi-

entegen goed bewaard. Ondanks de

enigt onder één dak.
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RAAKVLAK JAARVERSLAG 2017

... en de kustpolders

talrijke steenbakkerijen. In verschillen-

alniettemin kan een met

In vergelijking met de grootschalige

de sporen zijn fragmenten versmolten

laurier omwikkelde

lijntrajecten (A11, Fluxys en Elia) tussen baksteengoed gevonden: misbaksels

zuil en bovenop

2011 en 2015, voert Raakvlak in 2017

of brokstukken van ovenconstruc-

een Frygische

minder proefonderzoek uit in de kust-

ties. Op het terrein zelf zijn behalve

muts herkend

polders. In Ramskapelle zijn 9 boringen productieafval geen sporen van de

worden. Daar-

en 11 proefsleuven uitgevoerd langs

aanwezigheid van een steenbakkerij

rond staat Républi-

de Jonckheerestraat. De bodem is ty-

gevonden. Het proefonderzoek langs

que Française. Deze

perend voor een verzande geul. Onder

de Sint-Pietersmolenstraat snijdt een

knoop is in gebruik tussen

de ploeglaag bevindt zich mariene

vergelijkbare bodem aan met kleiige

1793 en 1804.

klei tot zand. Deze geulsedimenten

bovenop zandige mariene sedimenten.

worden zandiger naar onder toe. De

Het projectgebied blijkt nooit be-

bodem is volledig kalkrijk, wat wijst

woond te zijn: in de sleuven dagzoomt

op een relatief recente datum van de

slechts één spoor. Metaaldetectie

afzetting van de geulsedimenten. De

levert enkele boeiende vondsten op.

kleiige sedimenten zijn goed geschikt

Het kleinste voorwerp is een Franse

voor de teelt van gewassen én voor

militaire regimentsknoop van net na

de productie van bakstenen: in de late

de Franse Revolutie (diameter: 15,5

middeleeuwen huisvest Ramskapelle

mm). De knoop is sterk verweerd. Des-
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˄ Franse militaire
regimentsknoop
(1791-1804)
˂ Het Groot Magdalenagoed op
een kaart uit 1787
(OCMW-archief)

˅ Typisch bodemprofiel uit de
polders langs de
Sint-Pietersmolenstraat
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1 - Maurice op
stage bij Raakvlak langs de
Oudenburgweg
2- Sleuven trekken op de site
Eikenberg
3 - Afval van
steenbakkerijen
uit de Jonckheerestraat in
Ramskapelle
4 - Boringen
langs de Jonckheerestraat
5 - Het typische
polderlandschap
in Ramskapelle
6 - Het proefonderzoek langs de
Sint-Pietersmolenstraat

3

1
4

5

2
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Dubbel Oord
Langs de Sint-Pietersmolenstraat
heeft metaaldetectorist Roland
Decock een
dubbel oord gevonden. Deze munt is geslagen op bevel van Johan Theodoor van Beieren
(1703-1763), bisschop van Regensburg en Freising en prins-bisschop van
Luik. Naast een betaalmiddel vormt de munt een wapen in het conflict
tussen Oostenrijk en Beieren tijdens de Oostenrijkse Succesieoorlog
(1740-1748). Oostenrijk wordt door een serie van oorlogen gedwongen
het zilvergehalte van het geld te verlagen. Luik maakt hier op sluwe wijze

˄ Romeinse
scherven van het
Klein Strand

gebruik van door het oude zilvergeld in te wisselen voor enorme hoeveelheden minderwaardig Luiks kopergeld, terwijl het zilver wordt verwerkt
tot Luikse zilverstukken op de nieuwe Oostenrijkse voet. Hierdoor lopen
de Oostenrijkers veel schade op: niet alleen overspoelt het Luiks kopergeld de economie, maar men loopt ook de inkomsten van de hermunting
mis. In 1753 komt op bevel van de keizerlijke rechtbank een einde aan

Het Beursplein, Brugge

het muntrecht van de Luikse prins-bisschoppen.

Omdat Stad Brugge een nieuwe Beurshalle plant, heeft Raakvlak sleuven
gegraven op het Beursplein. Het proef-

Romeinen op het Klein Strand in
Jabbeke

de Flavische periode tot het begin van

onderzoek is in twee fasen uitgevoerd:

de 3e eeuw na Christus. In een tweede

een eerste fase tijdens een zwoele

Sinds 2013 begeleidt Raakvlak de

fase zijn 15 sleuven gegraven. Centraal

zomerdag in juni en een tweede fase

werken op camping Klein Strand in Jab- is een concentratie van Romeinse spo-

op een drijfnatte dag in november.

beke. In 2017 zijn twee fasen van het

ren - paalsporen en grachten - aange-

Het plein ligt bovenop de zandrug, in

onderzoek uitgevoerd. In een eerste

sneden. Deze zone wordt weerhouden

het verlengde van het Zand. Ondanks

fase zijn zes sleuven en twee kijkven-

voor een vervolgonderzoek. Onder-

de historische verstoringen – voor-

sters opgraven. De bijzonder rijke

tussen is het duidelijk dat je op de

namelijk afkomstig van de bouw en

geschiedenis van dit deel van de zand-

camping het Klein Strand bovenop een

sloop van het voormalig slachthuis – is

rug wordt snel duidelijk. In de sleuven

Romeinse nederzetting verblijft.

in de noordoostelijke hoek van het

dagzomen 20 voornamelijk Romeinse
sporen, waaronder een crematiegraf.
In totaal zijn 11 paalsporen opgegraven, waarschijnlijk afkomstig van een
bijgebouw. Er zijn weinig diagnostische
scherven aardewerk aangetroffen,
behalve een grote randscherf van een
dolia met een vingertopindruk, type
Haltern 89 / Gose 358 te dateren vanaf
˃ Het Klein Strand
in Jabbeke

- 15 -
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˂ Veldwerk op
het Beursplein in
juni en november
beekdal. Deze beek kan
een grote rol gespeeld
hebben bij de inplanting
en voortzetting van de
nederzetting: mogelijk
diende deze als drinkwatervoorziening voor
mens of dier. Mogelijk
is de beek tijdens de
landbouwontginning
ten tijde van de middeleeuwse site in cultuur
plein mogelijk een middeleeuwse site

grachten en kuilen. Het verzamelde

gebracht: omgeleid of gekanaliseerd.

aangesneden. Het aardewerk wijst op

vondstmateriaal, de grachten – die te

bewoning uit de 13e eeuw.

breed lijken om perceelsgrachten te

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site

zijn – en de mogelijk paalsporen doen

in de onmiddellijke omgeving van Tor-

Een vroeg- tot volmiddeleeuwse
site langs de Pastoriestraat, Torhout

vermoeden dat hier meer dan off-site

hout is een uniek gegeven. Vervolgon-

sporen zijn aangesneden. Als een be-

derzoek kan een licht werpen op een

Het boor- en proefonderzoek in Tor-

ke van een low-density site, die weinig

hout levert enkele mooie resultaten

sporen nalaat in het bodemarchief. Uit

op. Op basis van het proefsleuven-

de vulling van de sporen zijn scherven

IJzertijd aardewerk in Assebroek

onderzoek is duidelijk dat binnen het

aardewerk verzameld die het geheel

Langs de Sint-Trudostraat in Asse-

projectgebied archeologisch erfgoed

van de sporen dateren in de overgang

broek zijn 29 proefsleuven gegraven.

aanwezig is, dat bedreigd wordt door

van de vroege naar de volle middel-

Het terrein ligt in de nabijheid van de

de geplande werken. De bodem ter

eeuwen en de volle middeleeuwen

verdwenen Sint-Trudo-abdij. De bo-

hoogte van het projectgebied bestaat

(975 tot de 12e eeuw). Het vondsten-

dem varieert lokaal sterk. Op de weide

uit zand, met sporen van tertiaire

complex wordt aangevuld met goed

langs de Sint-Trudostraat is lemig zand

klei en lokale uitlogingsvlekken. In de

bewaarde voorwerpen in natuursteen.

aangesneden. In het grootste deel van

sleuven dagzomen elf archeologische

Dwars door het projectgebied loopt

het projectgebied bestaat de bo-

sporen. De aangetroffen sporen zijn

een depressie, geïnterpreteerd als

dem uit zand met een AC-profiel. Op

woningssite aanwezig is, dan is er spra- periode - 10e en 11e eeuw – waarvoor
geen historische bronnen gekend zijn.

verschillende plaatsen in de zandige
bodem dagzomen zones waar de originele bodemvorming is bewaard boven
de C-horizont. In lokale depressies zijn
de podzol Bh- en B-horizonten en een
oude cultuurlaag intact gebleven. Uit
deze cultuurlaag zijn scherven aarde˂ De Pastoriestraat in
Torhout

- 16 -
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werk uit de midden-ijzertijd verzameld.
Bewoningsporen uit de ijzertijd zijn
nergens herkend. Mogelijk gaat het
hier om landbouwgebied en bevindt
de geassocieerde nederzetting zich
buiten het projectgebied. De verzamelde scherven dateren de begraven
A-horizont in de 5e en 4e eeuw voor
Christus. Het gaat onder meer om 2
wandfragmenten, 3 scherven besmeten aardewerk, dikwandig handgevormd secundair verbrand aardewerk,
2 randjes fijn ijzertijdaardewerk, 18

tweede helft van de 2e en eerste helft

wandfragmentjes handgevormd aar-

van de 3e eeuw.

dewerk (enkele geknikt en besmeten)
afkomstig van potten, een schaal en

Van de Sint-Trudo-abdij zelf zijn geen

een situla (Latijns voor emmer).

sporen teruggevonden.

˄ ˄ Een
kijkvenster
langs de SintTrudostraat in
Assebroek

˄Het
allesporenplan
van het
proefonderzoek

verondersteld wordt, zijn daar weinig
bewijzen voor. Daarenboven zal de

In de proefsleuven dagzomen enkele

De spectaculaire vondsten vereisen

studie van een begraven A-horizont

Romeinse sporen. Het gaat om twee

een vervolgonderzoek. De resultaten

landschappelijke informatie opleveren

grachten, vijf brandrestengraven en

van dit proefsleuvenonderzoek zijn

over de overlevingsstrategie in de

lokale zones van de begraven A-hori-

immers een nieuw gegeven voor het

ijzertijd en Romeinse periode op de

zont. Ook uit deze periode zijn geen

projectgebied én Assebroek. Hoe-

zandrug.

bewoningssporen teruggevonden. Het

wel een aanwezigheid in de ijzertijd

aardewerk dateert de sporen in de

en Romeinse periode in Assebroek

- 17 -

˅ Een scherf
handgevormd
aarderk en een
fragment van een
situla
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˄Overzicht van
alle uitgevoerde
projecten
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VONDSTMELDINGEN
Vondstmeldingen behoren nog

worden verder onderzocht.

steeds tot één van onze kerntaken.

metselde riool, gedeeltelijk overwelfd
en deels voorzien van dekstenen uit

Twee onderzoeken in de Brugse

- twee gemetselde beerputten, één

natuursteen. De baksteenformaten

binnenstad maken het belang van

opgevuld met 16e eeuws materiaal,

en het uitzicht wijzen op een datering

dergelijk kleinschalig onderzoek

één opgevuld met laat 18e tot vroeg

in de Bourgondische periode (1e-

duidelijk.

20e eeuws materiaal

15e eeuw). Het vullingspakket bevat
behalve (import)aardewerk uit Spanje,

Tijdens werken in een tuin in de

- een gemetselde waterput van recen-

Italië en Duitsland eveneens veel bot

Molenmeers begeleidt Raakvlak de

te datum, opgevuld met steriel zand.

en glas. De vulling dateert uit het einde

graafwerkzaamheden. De aangetrof-

van de 16e tot het eerste kwart van de

fen sporen en vondsten getuigen van

In de moederbodem, die zich plaatse-

menselijke bewoning in dit bodem-

lijk op ca. 120 cm onder het maaiveld

kundig minder interessante deel van

bevindt, waren enkele laatmiddeleeuw-

de binnenstad, vanaf de late mid-

se afvalkuilen uitgegraven.

17e eeuw. De riool loopt oorspronke-

deleeuwen tot heden. In totaal zijn in
een zone van ca. 24m² vijf structuren

Metaaldetectie van de uitgegraven

blootgelegd en geregistreerd. Achter-

grond leverde meerdere muntjes, ges-

eenvolgens gaat het om

pen en een intacte en mooi versierde
pittentrekker op. De resultaten van

- twee zeer goed bewaarde eiken-

deze vondstmelding worden momen-

houten tonwaterputten, voorzien van

teel nog verder uitgewerkt.

hoepels in een zachtere houtsoort. De
putten en de inhoud zijn, in de mate

Vondstmelding Jan van Eyckplein

van het haalbare, zo correct mogelijk

Tijdens graafwerken in de tuin van een

bemonsterd (dendro, zaden en vruch-

woonhuis registreren de archeologen

ten, zeefstalen van de vulling, …) en

een 6 m lang fragment van een ge-

- 20 -

1

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2017

lijk af richting de Spiegelrei. Tijdens de
archeologische opgravingen aan het
Prinsenhof en de Verversdijk zijn ook
resten van dit rioleringsstelsel aangetroffen. In tegenstelling tot de waterbedeling (de zogenaamde moerbuizen)
zijn over dit stelsel nog veel onduidelijkheden.
Daarnaast zijn verschillende muurresten aangetroffen, die mogelijk behoren
tot een oudere fase van het huidige

2

woonhuis. De kleine baksteenformaten
en de gebruikte mortel wijzen wellicht
op een 17e-18e eeuwse datering.
Verder zijn tussen het puin verschillende zeldzame stukken natuursteen aan
het licht gekomen. De belangrijkste zijn
een geprofileerd middenmoneel van
een venster in Doornikse kalksteen
dat typologisch romaans lijkt en een
kraagsteen van een gotische schouw
in Balegemse zandsteen versierd met
twee figuren die een boek lezen. Deze
stukken geven een indicatie van de
rijkdom van de verdwenen laatmiddeleeuwse bebouwing op het perceel.

3

Titelfoto, 1-3: Molenmeers
4-5: Jan van Eyckplein

4

5
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Romeinen langs de
Roeselaarseweg in
Torhout
De WVI ontwikkelt in samenwerking met stad Torhout een nieuw
regionaal bedrijventerrein langsheen de Roeselaarseweg. In het
najaar van 2016 heeft Aardewerk op het 25 hectare grote terrein een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Aansluitend is in augustus 2017 één
zone van 1000m² opgegraven. De site omvat een klein grafveldje uit de
Romeinse periode dat samengesteld is uit 4 brandrestengraven en drie
nissen.
Over Romeins Torhout tasten we

van de 2e eeuw na Christus (en even-

onze dank! De tweede munt is niet

(momenteel) nog in het duister. Het

tueel nog 1e kwart 3e eeuw).

meer te determineren.

zou mogelijk teruggaan op een diver-

Metaaldetectie levert eveneens een

De opgraving maakt duidelijk dat

ticulum. De aanwezigheid van graven

aantal leuke vondsten op. Zo’n 500 m

archeologisch onderzoek belangrijke

langsheen wegen is een gekend feno-

ten zuiden van de opgravingszone zijn

resultaten kan halen met beperkte

meen in het Romeinse rijk, maar voor

twee Romeinse munten aangetrof-

ingrepen. Na de conservatie van

het grondgebied Torhout zeker een

fen. Een eerste exemplaar blijkt na

zeldzame grafgiften, volgt ook verder

zeldzame vondst.

determinatie geslagen tussen decem-

natuurwetenschappelijk onderzoek

ber 167 en december 168 tijdens de

(C14 en anthracologisch onderzoek)

Alle vondsten zijn erg broos en laten

regeerperiode van Marcus Aurelius. Dit

om bijkomende kennis te vergaren.

we momenteel gecontroleerd uit-

kleinood werd gevonden door Sammy

drogen, waarna ze door een externe

Fraeyman van de Geschied-en Heem-

conservator behandeld worden. Pas

kundige Kring Houtland, waarvoor

tracé van de huidige Roeselaarseweg

na deze behandeling kunnen we de
stukken verder bestuderen.
Eén van de meest opmerkelijke vondsten is een unieke beker. De beker is
mogelijk een lokale imitatie en houdt
het midden tussen terra nigra en
gevernist aardewerk. De vorm is niet
terug te vinden in de algemene typologieën van bijvoorbeeld Deru en Holwerda. Ook professor Declercq (Ugent)
en Sofie Vanhoutte (Agentschap
Onroerend Erfgoed) kennen de vorm
niet. Een voorzichtige datering plaatst
dit unieke grafveldje in de tweede helft

- 24 -

˅ Een unieke Romeinse beker

˄Archeologen,
vrijwilligers en
studenten aan de
slag
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G.O.D. in de
Godshuisjes
Sint-Trudo
Ruimteveldwerk, een collectief van

succes! De vele en soms bijzondere

editie van Triënnale Brugge. Van 5

architecten, ontplooit tijdens de

vondsten die tevoorschijn kwamen

mei tot 16 september 2018 zal Sint-

Triënnale Brugge 2018 een project

tijdens het zeven, zijn gereinigd en on-

Trudo één van de bijzondere locaties

op de binnenkoer van de Godshuis-

derzocht. De resultaten zijn verwerkt in worden van het gratis kunsten- en

jes Sint-Trudo, waar de bewoners,

een brochure die verspreid is naar de

architectuurparcours in de historische

architectuur en archeologie elkaar

bewoners. Daarin vind je de mooiste

binnenstad. Ruimteveldwerk gaat de

ontmoeten. Samen met de bewo-

vondsten, zoals enkele rekenpennin-

komende maanden aan de slag met de

ners onderzoeken ze wat stilte

gen en een vingerhoed.

put. We houden u op de hoogte!

betekent in de stad.
Uit boringen bleek enerzijds dat de boAan de hand van een archeolo-

dem vrij verstoord is door de aanwe-

gisch project leren de architecten

zigheid van beerputten, rioleringen en

de bewoners kennen en wordt een

waterputten. Anderzijds bleek dat de

nieuwe ruimte gecreëerd. Raakvlak

bodem gedurende een lange periode,

is als partner nauw betrokken in de

waarschijnlijk eeuwen, in gebruik is

archeologische begeleiding van het

geweest voor tuinbouw. De bovenste

project. Op zaterdag 21 oktober zijn

lagen zijn heel vruchtbaar en bevatten

Ruimteveldwerk en Raakvlak, samen

een zeer hoog gehalte aan organisch

met enkele nieuwsgierige bewoners

materiaal.

van de godshuisjes Sint-Trudo, kinderen, kleinkinderen en zelfs buren op

De archeologische verkenning maakt

archeologische verkenning gegaan.

deel uit van een project dat Ruimte-

We hebben een hele dag gegraven in

veldwerk met de bewoners van Sint-

het verleden van Sint-Trudo en met

Trudo wil realiseren voor de tweede

- 25 -
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2
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Proeven van archeologie
in het Merovingisch huis
Sinds eind 2010 prijkt in de tuin van het woonzorgcentrum Hallenhuis
te Sint-Andries (Brugge) een schijnbaar eeuwenoud gebouw. Het OCMW
van Brugge nam hier samen met Raakvlak het baanbrekend initiatief een
vroegmiddeleeuwse woning te reconstrueren. Het grondplan van het huis
is tijdens archeologisch onderzoek aangetroffen op dezelfde locatie.

D

e nederzetting dateert uit de 6e

dit een geslaagd combinatiebezoek en

en 7e eeuw ofwel de Merovi-

hopen dat er in de toekomst gelijkaar-

nigsche tijd. De woning is gebouwd

4

dige aanvragen komen.

op ware grootte, met traditionele
bouwtechnieken en met natuurlijke

Enkele jaren geleden kiest Bart Paco,

in het huis, een verhaal verteld door

materialen. Het totale project bestaat

een student van de lerarenopleiding,

Joe Baele, wol verven en spinnen, het

uit de reconstructie in de tuin en een

voor een alternatieve stage bij Raak-

aanpassen van Merovingische ver-

museale opstelling in de hal van het

vlak. Bart werkt onder andere een

kleedkledij en een demonstratie van

woonzorgcentrum.

vlecht- en kookworkshop uit bedoeld

een Merovingische krijger. Voor de

voor leerlingen uit het derde middel-

bekendmaking van deze activiteit kun-

baar, waar de vroege middeleeuwen

nen we rekenen op ruime belangstel-

Aan het Merovingisch huis vinden ook

dit jaar verschillende activiteiten plaats. aan bod komen in de geschiedenisles.

ling van de lokale pers. Verder zetten

Samen met vrijwilligers uit de buurt

Op het einde van het schooljaar is

we zelf in op publiciteit in het Hallen-

werken we verder aan de Merovingi-

een klas van de Sint-Leo Hemelsdaele

huis en in de wijk rond het WZC. Door

sche tuin. In de moestuin naast het

Secundaire school een kookworkshop

850 flyers te verdelen in de straten

huis tonen we planten die ook in de

komen volgen. Bart - die nu lesgeeft in

rondom het WZC bereiken we veel

vroege middeleeuwen zijn gekweekt,

de Publieke Jeugdinstelling De Zande,

nieuwe mensen, die doorgaans weinig

en gegeten. Dit jaar hebben we de

met campussen in Ruiselede, Beernem met erfgoed in contact komen. De

planten in de tuin ook voorzien van

en Wingene - komt langs met een klas

belangstelling voor de activiteit is zeer

naambordjes.

om dezelfde vlecht- en kookworkshop

groot. Er nemen meer dan 350 geïn-

uit te testen met zijn leerlingen. Beide

teresseerden aan deze opendeurdag

Op uitnodiging van WZC Hallenhuis

namiddagen zijn succesvol verlopen en deel, onze maximumcapaciteit. Velen

geeft Raakvlak, samen met Mariette

zeker voor herhaling vatbaar.

Jacobs, een lezing over de opgravin-

bleven verschillende uren en nemen
deel aan verschillende activiteiten.

gen ter hoogte van het Hallenhuis en

De Merovingische dag

Dankzij de vele vrijwilligers waar we op

over het Merovingisch huis en de tuin

Op 25 augustus organiseert Raakvlak,

kunnen rekenen en het zonnige weer

voor een groep leden van een lokale

in samenwerking met het OCMW

werd deze dag een waar succes.

KVLV-afdeling. Ook voor leden van een

Brugge, een Merovingische dag in

lokale OKRA-afdeling geeft Raakvlak

de Tuin van WZC Hallenhuis. Groot

een rondleiding in en rond het Mero-

en klein kunnen er aan verschillende

vingisch huis. Aansluitend worden de

activiteiten deelnemen. Doorlopend

groepen ontvangen door de directrice

zijn er verschillende demonstraties en

van het woon- en zorgcentrum waar

workshops: vlechten met wilgentenen,

zij een rondleiding, een woordje uitleg

broodjes bakken, munten slaan, wol

en een kop koffie krijgen. Wij vinden

verven een rondleiding in de tuin en
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1- De Merovingische dag
2 - Het vlechtwerk
in de Merovingische tuin
3 - Brooddeeg
maken op Deense
wijze
4 - De bouw van
het huis met traditionele materialen
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Het Onroerenderfgoeddepot De
Pakhuizen: zorg dragen voor de
archeologische collectie

˄ Een laatmiddeleeuwse dolk

Sinds 2016 is ons depot door de

het openbaar domein of op terreinen

– vindplaatsen, die bewaard worden in

Vlaamse overheid erkend als

van de Stad Brugge en sinds 2004 ook

ons depot.

onroerenderfgoeddepot. Dit

in het Brugs Ommeland. De collectie is

brengt heel wat nieuwe uitdaging heel uiteenlopend, van de prehistorie

In het depot wordt een onderscheid

en mogelijkheden met zich mee.

tot en met de Tweede Wereldoorlog.

gemaakt tussen:

In 2016 is ons depot door de Vlaamse

De eerste stappen van ons depot gaan

• ’oude archeologische ensembles’

overheid erkend als onroerenderf-

terug tot 1865 wanneer de Société Ar-

afkomstig van oude collecties van vóór

goeddepot. De naam De Pakhuizen

chéologique de Bruges (Oudheidkun-

de oprichting van de Stedelijke Archeo-

verwijst naar het historisch pand langs

dig Genootschap van Brugge) wordt

logische Dienst Brugge in 1977,

de handelskom uit 1782. Dit historisch

opgericht. Onder de 12 stichtende

pand met grote opslagcapaciteit uit

leden bevinden zich James Weale en

• de archeologische ensembles van het

1782 functioneert in de 18e en 19e

priester-dichter Guido Gezelle. Deze

grondgebied Brugge sinds de oprich-

eeuw als pakhuis. Vandaag huisvest

vereniging brengt een rijke verzame-

ting van de Stedelijke Archeologische

het pand de Erfgoedcel Brugge en

ling beelden, meubelen en textiel maar Dienst Brugge in 1977,

onze dienst, maar ook de archeologi-

ook talrijke archeologische objecten bij

sche collectie.

elkaar. Ze streven ernaar oudheidkun-

• en de archeologische ensembles uit

dige en kunstvoorwerpen op te sporen het ommeland, sinds de oprichting van
De meerderheid van de archeologi-

en deze te bewaren in een openbaar

sche ensembles (vondsten en opgra-

museum. Deze collectie zal later

vingsgegevens) worden aangelegd

bekend worden als de Gruuthusecol-

In de toekomst blijft de intentie om alle

door Raakvlak en haar voorgangers.

lectie. Deze collectie bevat heel wat

archeologische ensembles die afkom-

Dit gebeurt in het kader van onderzoe-

archeologische objecten uit verschil-

stig zijn van archeologische onderzoek

ken bij allerhande werkzaamheden op

lende – in tijd en ruimte verspreide

uit Brugge en het Ommeland onder
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één dak te bewaren. Sinds de erken-

Het invoeren van de gigantische col-

ning als onroerenderfgoeddepot

lectie is een werk van lange adem,

wetenschappelijke studies van:

worden ook archeologische ensembles waarvoor Raakvlak op de hulp van

Jan Moens (UGent), doctoraat betref-

bewaard van onderzoeken, die door

vrijwilligers rekent. Sinds de lancering

fende ledervondsten in Vlaanderen.

archeologische bedrijven zijn uitge-

zijn niet minder dan 13.940 vondsten

voerd. Dit kan voor ensembles uit het

geregistreerd in ons inventarisatiepro-

Roos van Oosten (Universiteit Leiden);

Brugse en het Ommeland waarvan de

gramma. Een registratie varieert van

Onderzoek naar afval- en water-

eigenaar de ensembles schenkt aan de één scherf tot een mooie pot tot een

management in twee Nederlandse

Stad Brugge (als beherende gemeente

zak met 500 scherven. De vondsten

(Leiden en Haarlem) en twee Vlaamse

voor Raakvlak).

zijn afkomstig van 310 geregistreerde

steden (Brugge en Gent).

sites. De mooiste en boeiendste von-

Een digitaal venster op het depot

den uit het registratieprogramma wor-

Michiel Dekoninck (UGent), master-

Één van de kerntaken van het onroe-

den sinds november 2017 ontsloten

proef: Romeinse zoutproductie in de

renderfgoeddepot is de registratie en

op de publiekswebsite. Deze vondsten

Civitas Menapiorum.

digitale ontsluiting van de archeo-

worden voorzien van een mooie foto

logische collectie. De archeologische

op hoge resolutie en de nodige info

Dante Deruijsscher (UGent), master-

dienst van Brugge en Raakvlak hebben

voor het publiek. Vandaag zijn 775

proef: Coxyde of Beniardskerke, Niet-

een jarenlange ervaring opgebouwd

vondsten uit 152 sites ontsloten. Op

invasief interdisciplinair onderzoek

op het vlak van digitale inventarisatie

die manier kan iedereen die dat wil

naar een verdronken dorp in West-

van archeologische objecten. In 1990

binnenkijken in ons depot.

Zeeuws-Vlaanderen.
Lisa Stevens (UGent), masterproef: een

zestien jaar dienst, tot het in 2006 ver-

Op onderzoek in het onroerenderfgoeddepot

vangen wordt door Dig-It-All. Dit inven-

De erkenning van ons depot als

de Ezelstraat te Brugge

tarisatieprogramma voor vondsten dat

onroerenderfgoeddepot zorgt voor

in samenwerking met de Dienst Infor-

een grotere bekendheid en inte-

Erica Hüpscher (UGent), masterproef:

matica van de stad Brugge is ontwor-

resse. Groepen kunnen een bezoek

een studie van ambervondsten uit de

is Archeologic gelanceerd. Dit programma, ontwikkeld in MS-DOS, doet

aardewerkstudie van een beerput uit

pen, vierde in 2016 zijn 10e verjaardag. en rondleiding aan de ateliers en het

Rijkepijnder en de Jeruzalemstraat te

Net zoals de website vertoont Dig-It-All

depot aanvragen. Dit jaar gaven we

Brugge

technische beperkingen, waardoor we

rondleidingen aan de winnaars van de

kiezen voor een totale make-over.

erfgoeddagwedstrijd, aan Vormingplus

Marcel Danau (UGent), masterproef:

Brugge, aan Arsbroek, de Heemkundi-

een inventaris en studie van stempels

In de loop van 2016 en 2017 hebben

ge Kring Assebroek en aan Raumlabor,

op terra sigillata in Vlaanderen.

DEVENTit, een koploper op het gebied

een kunstenproject in het kader van

van collectiebeheer en portaalbouw,

de Triënnale Brugge 2018.

en Dragonmediagroup een nieuwe
website en daaraan gekoppeld inven-

Daarnaast zet Raakvlak haar deuren

tarisatieprogramma ontwikkeld, ge-

open voor erfgoedonderzoekers.

baseerd op Atlantis. Ook onze Brugse

Wetenschappers en studenten

Erfgoedpartners - de Erfgoedcel, de

kunnen de collectie, het

Bibliotheek, het Archief en de musea-

inventarisatieprogramma en

werken op het Atlantis platform. Daar-

onze bibliotheek raadplegen en

door zal de geplande koppeling tussen

gebruikmaken van onze faciliteiten.

onze collectie en erfgoedbrugge.be in

Op die manier werken we mee

de zomer 2018 vlot verlopen.

aan een groot aantal thesissen,
doctoraatsonderzoeken en
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opgraving uit 2004. Samen hebben we
vondsten gewassen, stalen doorzocht
en aardewerk gepuzzeld, met mooie
resultaten. Zo vonden we een ‘martabani’ scherf aardewerk. De scherf
is afkomstig uit het Nabije Oosten,
mogelijk Syrië. In de late middeleeuwen komen deze voorraadpotten als
verpakking van exotische goederen in
onze contreien terecht.

Archeologisch objecten krijgen een
nieuw leven
In 2017 besteedt het depot speciale
aandacht aan het herverpakken van
de meest kwetsbare vondstcategorieën. Objecten waarvan blijkt dat
ze conservatie of restauratie nodig
hebben, worden naar gespecialiseerde
bedrijven gebracht. Zo zijn dit jaar
onder meer een Romeinse ruitvormige
fibula, enkele Karolingische fibulae,
enkele ringen en een naaldenkokertje
geconserveerd.
Niet alleen commerciële archeologische bedrijven leveren vondsten aan
het depot. Onze naambekendheid leidt
tot enkele schenkingen van toevalsVerschillende studenten hebben dit

publiek. Op zondag 23 april maken

vondsten. Marie Dewaele, aandachtige

jaar een depotstage doorlopen in De

de bezoekers tijdens verschillende

inwoner van Sint-Andries, vond bij

Pakhuizen. Dante Deruijsscher, Floortje rondleidingen kennis met het depot

toeval een Romeinse munt. Het gaat

Heirman, Michiel Dekoninck en Erica

en enkele opmerkelijke archeologi-

om een dupondius: letterlijk “twee

Hüpscher waren tijdens hun depot-

sche vondsten van de prehistorie tot

pond”, een bronzen munt, voorname-

stage betrokken bij de verschillende

en met de Tweede Wereldoorlog. De

lijk gebruikt tijdens de eerste 200 jaar

stappen van de vondstverwerking.

geïnteresseerde bezoeker krijgt uitleg

van het Imperium Romanum. De sterk

Ze hielpen mee aan de inventarisatie

over alle restauratie-, conservatie- en

verweerde munt is geslagen onder An-

en registratie van verschillende sites,

verpakkingshandelingen welke archeo-

toninus Pius. Antoninus regeert tussen

zowel oude opgravingen als recente

logische objecten ondergaan alvorens

138 en 161 na Christus. Zijn regeer-

vondsten.

ze in een depot of museum belanden.

periode staat bekend als een periode
van rust en bloei. De heer Ronald van

Het thema van Erfgoeddag 2017

Tijdens het Krikrak-festival doken we Belle, gepassioneerd door archeologie,

is ‘Zorg’. Onder de titel: “Zorg voor

samen met 16 juniorerfgoedonderzoe- deponeerde vondsten gevonden in de

archeologische vondsten” stelt

kers van 10 tot 12 jaar oud het depot

jaren ‘70 bij baggerwerken tussen de

Raakvlak het onroerenderfgoeddepot

in. We keerden terug naar het Prin-

Bloedkapel en de Meebrug in Brugge,

De Pakhuizen open voor het grote

senhof in Brugge: een indrukwekkend

toevalsvondsten uit de Ezelstraat te
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Een Romeinse ruitvormige fibula
Tijdens het herverpakken stoten de depotmedewerkers op deze prachtige fibula.
Het gaat om een ruitvormige geëmailleerde fibula met uitstulpingen. Een fibula is een mantel of kledingspeld. De fibula kan
gezien worden als de voorloper van de veiligheidsspeld en had
de functie van een knoop of ritssluiting. Fibulae zijn meestal
gemaakt van metaal. Ze zijn voorzien van een tweedelig
sluitmechanisme in de vorm van een pen en een gaatje of
beugel.
Deze mantelspeld is gemaakt van een koperlegering en ingelegd met
glaspasta. De mantelspeld, met oud inventarisnummer 0.1344.IV.R, maakt deel uit
van de Oude collectie en werd in de periode 1893-1899 opgegraven te Emelgem, waar onder andere een Romeins
grafveld is ontdekt. Waarschijnlijk is de fibula als grafgift meegegeven met de dode.

Brugge en Romeinse strandvondsten

logische objecten krijgen een plaats in

De opening van het nieuwe Gruuthu-

gevonden tussen De Haan en Brede-

de nieuwe opstelling.

semuseum in 2019 wordt een evene-

ne. M. Verhelle heeft in een rustpauze
tijdens een fietstocht een ring gevon-

ment om in het oog te houden. Maar
In afwachting maakt de musea een

ook in 2018 zitten we niet stil. De

den die als laatmiddeleeuws gedateerd blog ‘Brugge in 100 objecten’ .

inventarisatie van onze collectie gaat

wordt (15de -16de eeuw).

Het project brengt 100 objecten die

verder in stijgende lijn. Op verschil-

belangrijke gebeurtenissen, evoluties

lende plaatsen zullen archeologische

De toekomst van het Gruuthusemu- of personen uit de geschiedenis van
objecten uit onze collectie te bezichtiseum
Brugge illustreren. Elke week verschijnt gen zijn: op de Erfgoeddag in ZedelMomenteel is het Brugse Gruuthu-

een relevant en interessant voorwerp

gem en Torhout worden de mooiste

semuseum dicht voor restauratie.

in een nieuwe blogpost. Raakvlak

archeologische vondsten gekozen, in

De collectie van het museum is veilig

werkt mee aan de blog en schreef

Koolkerke focust de zomertentoonstel-

opgeborgen tot de volgende muse-

in 2017 vier blogposts: briquetage-

ling op Hoeke en in Assebroek vindt

uminrichting. De opening van het

aardewerk, een vuurstenen werktuig,

in 2019 een overzichtstentoonstelling

vernieuwde Gruuthuuze is voorzien in

Brugs hoogversierd aardewerk en de

plaats over archeologie. Veel om naar

april 2019. Raakvlak is nauw betrokken

éénhandsfluit.

uit te kijken en wie niet kan wachten,
˅ Een paardenkan altijd contact methoofdje,
ons opnemen
gevonden op het
om het depot te bezoeken.
Prinsenhof

bij de voorbereiding: heel wat archeo-

- 31 -

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2017

IOED Brugge en Ommeland: alle facetten
van onroerend erfgoed onder één dak
Raakvlak is sinds 2016 erkend als

lokale erfgoedraad.Bedoeling is om

dering wordt in samenspraak een al-

een Intergemeentelijke Onroerend

de advisering op termijn uit te breiden

gemene methodiek opgesteld voor het

erfgoed Dienst (IOED). Als IOED

binnen alle deelnemende gemeenten

herwaarderen en categoriseren van de

wordt de archeologische werking

inventarisitems, met als einddoel het
vergroten van de rechtszekerheid.

uitgebreid met bouwkundig en

Een herwaardering van de inventaris

landschappelijk erfgoed.

In 2017 start een studiebureau met

Eenmaal deze op punt staat, stimu-

van Raakvlak op 1 januari 2017

D

een herwaardering van de bouwkundig leert Raakvlak de overige gemeenten
e deelnemende gemeentes en

inventaris in de gemeentes Zedelgem

binnen het werkingsgebied om hun in-

inwoners kunnen advies vragen

en Beernem. Raakvlak ondersteunt en

ventaris te laten herwaarderen, waarbij

met betrekking tot panden, opgeno-

begeleidt deze opdracht samen met

bij voorkeur vertrokken wordt van een

men op de bouwkundig inventaris, in

de gemeentes en het Agentschap On-

gemeenschappelijke methodologie.

het kader van restauratie, renovatie

roerend Erfgoed. Zo zijn in december

en sloop. In 2017 is een structurele

2017 twee infomarkten georganiseerd

advisering van stedenbouwkundige

voor eigenaars van panden opgeno-

Bouwhistorisch en landschappelijk
onderzoek

aanvragen betreffende de inven-

men op de inventaris van het bouw-

In 2017 is ook regelmatig bouwhis-

taris in drie gemeentes opgestart:

kundig erfgoed.

torisch onderzoek uitgevoerd op

Beernem, Zedelgem en Oostkamp.

lopende werven, zowel op vraag van

In deze laatste gemeente gebeurt

De herwaardering binnen beide

de dienst monumentenzorg van stad

dit in nauwe samenwerking met de

gemeentes zal in de loop van 2018 af-

Brugge als op privé-initiatief. Het gaat

werkgroep onroerend erfgoed van de

gerond worden. Tijdens deze herwaar-

onder meer om twee dossiers rond de
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Burg in Brugge: Burgstraat 3 en Burg

Damme, de Dorpskern Loppem en

17 (ter hoogte van de Tom Pouce). De

het Vloethemveld.

De Pakhuizen: een verborgen stukje
onroerend erfgoed

ontdekte muren - die deel uitmaken
van het kapittelklooster uit de 10de11de eeuw - halen zelf het regionaal

Samen voor een sterk onroerenderfgoedbeleid

Ter gelegenheid van de Openmonumentendag stelt Raakvlak haar eigen

nieuws. Daarnaast zijn ook interventies Binnen Stad Brugge zijn diverse

gebouwen, de pakhuizen langs de

uitgevoerd op de koer van de woning

diensten betrokken met het onroeren-

Komvest, open voor het publiek. Ruim

van de gouverneur (Burg 3), Wol-

derfgoedbeleid van de Stad. Raakvlak,

200 geïnteresseerden komen de wei-

lestraat 33 en Kraanplein 4.

de IOED Brugge en Ommeland, neemt

nig bekende 18e eeuwse geschiedenis

in 2017 het initiatief voor een structu-

van de Handelskom beluisteren en het

Raakvlak en Regionale Landschappen

rele samenwerking tussen de dienst

enige resterende maritieme pakhuis

Houtland zijn partners op het vlak

Monumentenzorg en Erfgoedzaken.

uit die periode bekijken. We staan ook

van landschappelijk erfgoed. Samen

Daarnaast wordt ad hoc met de groen- even stil bij het lot van de Handelskom

werken we aan diverse lopende pro-

dienst overlegd betreffende land-

tijdens de wereldoorlogen en zetten

jecten waaronder het Bulskampveld,

schappelijke herinrichtingsprojecten.

de toekomst van de Pakhuizen uiteen.

het beheerplan dorpskern Loppem, de

Raakvlak ondersteunt beide diensten

landschapsherinrichting Hoeve ’t Wa-

op vlak van archeologie. In 2018 dient

Publieksparticipatie is het sleutel-

terken te Loppem, de landschapsher-

er gestreefd te worden naar een struc-

woord voor het domein van onroerend

inrichting bleekweides centrum Brugge turele samenwerking tussen de drie

erfgoed in 2018. Daarom blijven we

en diverse velddrevenlandschappen,

diensten op het vlak van onroerend

inzetten op bezoekmomenten, maar

waaronder Verloren Kost en de Sint-

erfgoed.

vragen we ook de steun van de burger

Andriesvelden.

om ons bouwkundig en landschappelijk erfgoed op de kaart te zetten.

Raakvlak ondersteunt de gemeentes
tijdens de uitwerking van verschillende
beheersplannen zoals het Stadsgezicht

˅ De Wollestraat 3
in Brugge
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1

2

3

4
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1- Nico registreert het vrijgelegde muurwerk
2 - Serge legt
muurwerk vrij in
de Burgstraat 3
3 - Veldsteen in
visgraatmotief op
de Burg
4 - Dakgebinte
langs het Kraanplein
5 - Hoeve langs
de Sint-Jorisstraat
in Beernem
6 - Het winterlandschap in het
Vloethemveld
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Muurrestarcheologie op de Burg
Bij grondige verbouwingswerken van een neoclassicistisch pand in de Burgstraat, gelegen in het hart van de
stad, ontdekt de Brugse dienst voor Monumentenzorg
samen met Raakvlak een wand in veldsteen. We leggen
een bovengrondse muur van 3,6 m hoog en 6 lang vrij.
De muur maakt waarschijnlijk deel uit van het kapittelklooster (A) uit de 10e-11e eeuw. Samen met de SintDonaaskerk wordt het klooster gesloopt tussen 1799 en
1800. In het verlengde van de bestaande toegang tot het
klooster, via de Philipstockstraat, legt de Stad in 1807 de
huidige straat aan. Langs deze nieuwe Burgstraat verrijzen kort nadien neoclassicistische huizen blijkbaar mits
behoud en recuperatie van bestaand bouwmateriaal. Het veldstenen muurfragment is nu bewaard achter een
nieuwe muur.
Amper een week later doen de diensten een nieuwe vondst. In de kelders van een horecazaak op dezelfde Burg
wordt een aanzienlijke wand in veldsteen vastgesteld. De veldstenen muur heeft bovendien een fries in visgraatverband. Hoogstwaarschijnlijk gaat het om een deel van de vroegere grafelijke burcht of het Steen. (B) Het eerste
stenen gebouw zou tussen 863 en 965 gebouwd zijn door de graven Boudewijn I, Boudewijn II of Arnulf I. Eind 12e
eeuw wordt het Steen door de graven als woonplaats verlaten. Het doet dienst als een gevangenis tot het afbrandt
op het eind van de 17e eeuw. Tot halfweg de 19e eeuw blijft het terrein braakliggend.

5

6
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Erfgoedmomenten in 2017
In 2017 kon je op verschillende

raken. Graag willen wij in de toekomst

momenten deelnemen aan

deze werking uitbreiden om ook kinde- stelling op de verdwenen Zwinhaven-

erfgoedactiviteiten. Naast het

ren in de andere gemeentes beter te

stad Monnikerede. Dr. Jan Trachet stelt

Vuilniszakproject is Raakvlak

bereiken.

er zijn recent landschaps-archeolo-

mede-organisator van twee

Koolkerke. Dit jaar focust de tentoon-

gisch onderzoek in de Zwinstreek voor,
geïllustreerd met vondsten uit ons

Raakvlak gaat met het ‘vuilniszakpro-

Een vergeten tijd gedetecteerd –
Metaalvondsten uit de Vlaamse
kuststreek (600 -1100 na Chr.)

ject’ op bezoek in verschillende scho-

In 2017 organiseerden verschillende

Grote Sterre in Damme.

len in het werkgebied. Tijdens deze

partners een reizende tentoonstelling

workshop maken de leerlingen op

over metaalvondsten. De expositie

Varsenare Noord

interactieve wijze kennis met archeo-

streek achtereenvolgens neer in het

In de zomer van 2017 start BAAC de

logie. Deze lessen zijn voornamelijk

Romeins Archeologisch Museum

opgraving op de geplande verkaveling

bedoeld voor het vijfde leerjaar en het

Oudenburg, het Provinciaal Domein

Varsenare Noord. Op de toekomstige

tweede middelbaar, omdat in deze

Raversyde en uiteindelijk Sincfala,

locatie van 397 woning zijn sporen van

jaren archeologie aan bod komt in de

museum van de Zwinstreek. De ten-

de ijzertijd tot de Eerste Wereldoorlog

les. We bezochten 14 klassen van het

toonstelling brengt voor het eerst een

gevonden. Om de buurtbewoners

5e en 6e leerjaar in Beernem en Brug-

reeks opmerkelijke voorwerpen samen

kennis te laten maken met dit rijke

ge. Een speciale aanvraag komt van de

uit de verzamelingen van metaaldetec-

verleden zijn verschillende bezoekda-

gemeente Zedelgem, waar we met een

toristen uit de streek. Deze kleinoden,

gen georganiseerd. In een tent heeft

verkorte versie van het ‘vuilniszakpro-

soms kostbaar, soms heel banaal,

Raakvlak een tijdelijke tentoonstelling

tentoonstellingen.

Onroerenderfgoeddepot. Later staat
de tentoonstelling ook in Huysse De

ject’ deelnemen aan de Cultuurdag. 10 tonen ons het dagelijkse leven in de

opgericht en samen met onze collega’s

klassen uit het vierde leerjaar volgen

van BAAC een groot aantal bezoekers

vroege middeleeuwen.

er geboeid onze uiteenzetting en gaan

en verschillende lagere schoolklassen

daarna kort aan de slag met vondsten

Bij de tentoonstelling hoort ook een

uit de 15de eeuw. Een klas met blinde

publicatie in de reeks West-Vlaamse

rondgeleid.

en slechtziende kinderen uit het eerste Archaeologica nummer 22.

In totaal zijn meer dan 100 bezoekers

middelbaar (Spermalie, Brugge) heeft

en 180 leerlingen ondergedompeld in

ons ook op bezoek gevraagd. Voor

Zomertentoonstelling in Koolkerke

het archeologisch verhaal van Var-

deze klas hebben wij wat meer tijd

Ook dit jaar heeft Raakvlak meege-

senare.

voorzien en extra vondsten om aan te

werkt aan de Zomertentoonstelling in

- 36 -

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2017

ONROERENDERFGOEDMEDEWERKERS

een rondleiding in het museum maar
bezoeken ook de depotruimtes, de replica van de glasoven en de Ottoonse
kerk. In de namiddag krijgen we in het
Provinciaal Erfgoedcentrum te Ename

Raakvlak blijft inzetten op

onderwijs. Stefan Decraemer volgt

een rondleiding op de tentoonstelling

een permanente vorming van

de opleiding Erfgoedstudies aan de

‘Oude Liefde, Zorgen voor Erfgoed’ en

haar personeel. Verschillende

Universiteit Antwerpen en Frederik

brengen we een bezoek aan het depot

medewerkers scholen zich bij in

Roelens vervolmaakt de opleiding

en de abdijsite.

cruciale aspecten inzake onroerend

Renovatietechnieken en monumen-

erfgoed. Daarnaast blijven we

tenzorg aan de Howest. Jari volgt de

Congressen

zichtbaar op congressen en vindt

cursussen dubbele boekhouding en

Jan, Dieter en Jari nemen op 18 en 19

ons onderzoek de weg naar

coachend leidinggeven.

mei in Gent deel aan de Contactda-

gespecialiseerde tijdschriften.

gen voor Belgische en Nederlandse
Het hele team neemt deel aan de cur-

archeologen en bouwhistorici (BNA)

In 2017 behaalt Griet Lambrecht

sus basis hulpverlener, georganiseerd

2017, georganiseerd door Stadsar-

het Certificaat Behoudsmedewerker

door het Instituut voor Medische Drin-

cheologie Gent en de Stichting Promo-

Erfgoed (schooljaar 2016-2017) aan de

gende Hulpverlening. In 2018 wordt de tie Archeologie (SPA). Dieter geeft een

Bibliotheekschool – VSPWGent. Na een opleiding verdergezet.

lezing over Middeleeuwse sites in de

opleiding gegeven door Art Salvage

kustpolders op de BNA en op De dag

mag Jan Huyghe zich ‘Collectiehulpver- Dit jaar vindt de educatieve teamuit-

van zee: de evolutie van polder, kust

lener, eerste hulp bij ongevallen met

stap plaats in Zuid-Oost-Vlaanderen. In en Noordzee, georganiseerd door het

collecties’ noemen. Dieter Verwerft

de voormiddag is het prachtig ver-

schoolt zich bij in het werken met

nieuwde Provinciaal Archeologisch Mu- de VUB.

InDesign in het Centrum Voor Avond-

seum van Velzeke bezocht. We krijgen
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Publicaties
Raakvlak schrijft volgende publicaties:
Griet Lambrecht, Dieter Verwerft,
Frederik Roelens, Jan Huyghe en Jari
Hinsch Mikkelsen 2017: Enkele onderzoeken van Raakvlak in het Brugse
ommeland (W.-Vl.). In: Archeologie van
de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de drie Belgische gewesten en
aangrenzende gebieden, Archaeologia
Mediaevalis Kroniek, Vol 40, Namur,
94-96.
Griet Lambrecht, Dieter Verwerft,
Frederik Roelens, Jan Huyghe en Jari
Hinsch Mikkelsen 2017: Klein proefonderzoek in de Hoedenmakersstraat te
Brugge. In: Archeologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de
drie Belgische gewesten en aangrenzende gebieden, Archaeologia Mediaevalis Kroniek, Vol 40, Namur, 93.
Griet Lambrecht, Jan Huyghe, Dieter
Verwerft, Frederik Roelens, Jari Hinsch

Daarnaast maakt Nico Inslegers de
foto’s voor de publicatie:
Pieterjan Deckers, 2017: Een vergetentijd gedetecteerd: Metaalvondsten uit
de Vlaamse kuststreek 600-110 n.Chr.,
West-Vlaamse Archaeologica 22
Raakvlak werkt ook in 2017 mee aan
de blog Brugge in 100 objecten. We
schrijven een artikel over briquetage
aardewerk en leveren info en beelden
voor de blogposts over een vuurstenen werktuig, Brugs hoogversierd
aardewerk, Karolingische munten en
de éénhandsfluit.

Stagairs en jobstudenten
Raakvlak kreeg via de stad Brugge tijdens de maand juli ondersteuning van
een jobstudent, Hannah Goemaere,
die dat geweldig deed. Gedurende
het veldwerk worden de archeologen
bijgestaan door verschillende stagairs:
Lisa Pater, Elle Liagre en Arnout van
Belle.

Mikkelsen, Bieke Hillewaert & Stefan
Decraemer 2017: Het Brugse ommeland tijdens de Metaaltijden: een overzicht (prov. West-Vlaanderen, België).
In: LUNULA, Archaeologia protohistorica, XXV, 3-10.
Jan Huyghe, 2017: De keuze van de
conservator, een buitengewoon stuk
Romeins vaatwerk uit Zedelgem, in Ex
situ 18
Dieter Verwerft, Jari Hinsch Mikkelsen,
Bieke Hillewaert, Griet Lambrecht,
Frederik Roelens, Jan Huyghe & Stefan
Decraemer, 2017: Steentijd onder de
polderklei, Archeologisch onderzoek
van prehistorische resten in de oostelijke kustvlakte in De Grote Rede, 45,
p15-23
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AGENDA 2018

Brugge. Op basis van vondsten van landbouwer Jan Tilleman en metaaldetectorist Roland Decock ontdek je hoe het
dagelijks leven eruitziet in de middeleeuwen. Van juni tot
en met augustus elke donderdag en zondag te bezichtigen

22 april

tussen 14 en 17u.

Kiezen: de belangrijkste Torhoutse vondst
Sint-Niklaaskerk Koolkerke - gratis
Op de Erfgoeddag stelt Torhout enkele historische, gesloten tuinen open voor het publiek. In elke tuin wordt een
verkiezing georganiseerd. Zo wordt het mooiste stukje

10 juni

Torhouts aardewerk gekozen of de belangrijkste archeolo-

Romeinse markt in Torhout

gisch vondst
Op zondag 10 juni kan je aan het kasteel van Wijnendale
Centrum Torhout - gratis

een heuse Romeinse markt bezoeken. Je ziet er GalloRomeinen in volle actie: houtbewerkers, smeden, wevers

22 april

en vlechters. Soldaten tonen hun uitrusting, koks laten je

De Grootste archeologische vondst uit Zedelgem

proeven van Romeinse delicatessen en spelletjesfanaten
leren Romeinse spelletjes. Alle deelnemers geven uitleg

Zedelgem heeft een rijk, maar weinig gekend archeologisch

over deze activiteiten, hun beroep en handelswaren. Onge-

verleden. Om daar verandering in te brengen, kiezen we op

twijfeld een leerrijke en plezierige ervaring. De organisatie

Erfgoeddag 2018 de ‘Grootste archeologische vondst uit

van dit evenement is in handen van Raakvlak en de stad

Zedelgem’. Iedereen die op 22 april 2018 naar de biblio-

Torhout.

theek komt, kan de mooiste vondsten van dichtbij bekijken
en stemmen op zijn of haar favoriet.

Kasteel van Wijnendale – gratis

Bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50 – gratis

9 september
Open Monumentendag in Het Labyrint

5 mei – 16 september
G.O.D. in Godshuisjes Sint-Trudo

Op 9 september kom je in het labyrinth van Zedelgem alles
te weten over dit bijzonder stuk erfgoed. Samen met de

De Godshuisjes Sint-Trudo langs de garenmarkt in Brugge

Gemeente Zedelgem wordt dit uniek stuk landschappelijk

zijn één van de bijzondere locaties van het gratis kunsten-

erfgoed weer zichtbaar gemaakt

en architectuurparcours Triënnale Brugge in de historische
binnenstad. Ruimteveldwerk gaat de komende maanden

Labyrint Zedelgem, Merkemveld - gratis

aan de slag met de resultaten van een archeologische
verkenning.

23 en 24 oktober
Culture, Connectivity and Commodity in Bruges

Godshuisjes Sint-Trudo – gratis
Op 23 en 24 oktober organiseren Raakvlak en de Universi-

1 juni – 30 augustus

teit Gent een congres over het middeleeuwse havenland-

Hoeke, van voorhaven tot polderdorp

schap in de oostelijke kustpolders. Het colloqium richt
zich op recent archeologisch en historisch onderzoek van

In de zomer van 2018 organiseert het Koolkerkse feest-

binnnen- en buitenlandse onderzoekers.

comité een zomertentoontselling over Hoeke. Dit Damse
polderdorp ontstaat in de 13e eeuw als voorhaven van

Vriendenzaal, Dijver, Brugge - betalend
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