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Het Raakvlakjaar 2019
Een jaar geleden kwam ik tot de

hebben uitgegeven. Het eerste boek

en dr. Carole Ampe (Vlaamse

conclusie dat 2018 een grand cru

stelden we in mei voor aan de pers:

Landmaatschappij) organiseerden.

jaar was. Een uitzonderlijk jaar

de tweede en volledig vernieuwde

Wat begon als een klein project

met buitengewoon geslaagde

uitgave van ‘Op het Raakvlak van

over het belang van bodemkundige

publieksactiviteiten, projecten,

twee landschappen, de vroegste

waarnemingen bij archeologische

congressen, publicaties en talrijke

geschiedenis van Brugge’. Deze nieuwe opgravingen groeide snel uit tot een

kleinere activiteiten. Ik was ervan

editie telt bijna 25% meer pagina’s dan

tweedaags internationaal congres,

overtuigd dat wij een jaar zoals

de vorige. De editors Bieke Hillewaert

met een veldexcursie en een peer-

2018 niet snel opnieuw zouden

en Marc Ryckaert slaagden erin om de

reviewed wetenschappelijk boek

realiseren. Met het schaamrood op de

bijdragen van meer dan 50 auteurs

van 320 pagina’s: ‘Soils as records

wangen moet ik toegeven dat ik een

tot een coherent interessant verhaal

of Past and Present. From soil

inschattingsfout heb gemaakt. Samen

te brengen, een waardevol boek voor

surveys to archaeological sites:

met mijn enthousiast, hardwerkend en

alle burgers van onze streek met een

research strategies for interpreting

ambitieus team zijn wij erin geslaagd

passie voor archeologie.

soil characteristics’. Het was een

om ook van 2019 een spetterend jaar
te maken.

Het tweede boek werd uitgegeven
in het kader van het internationale

Van alle prestaties en

congres ‘Soils as records of Past

verwezenlijkingen die gerealiseerd

and Present: the geoarchaeological

werden in 2019 zijn er toch een aantal

approach’ (6 en 7 november),

waarop ik als coördinator van Raakvlak

dat we samen met dr. Judit Deák

bijzonder trots ben. 2019 werd het

(Departement Archeologie,

jaar waarin wij maar liefst twee boeken

Kanton Neuchâtel in Zwitserland)
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huzarenstuk om een dergelijke
publicatie tot een goed einde te
brengen, maar wij slaagden erin om de
100 deelnemers van het congres een
gedrukt exemplaar aan te bieden. Het
verslag van dit congres kan je vinden
op pagina 46.
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In juni trokken we enkele dagen

Op het einde van de dag nam ze mijn

als archeoloog. Wij beseffen maar al

naar Sincfala, het Museum van

hand vast met de woorden “papa, nu

te goed dat we een bijzonder ervaren

de Zwinstreek, in Knokke-Heist

is het jouw beurt om te luisteren”.

en gedreven kracht zijn kwijtgeraakt.

voor de opening van de tijdelijke

Vervolgens kreeg ik een rondleiding op

Ongetwijfeld zal de toekomst nog

tentoonstelling ‘Romeinen

de site met uitleg van wat ze allemaal

samenwerkingsmogelijkheden

in de Zwinstreek’ (15 juni tot

gedaan, gezien en geleerd had. Toen

bieden tussen Raakvlak en Bieke. Het

eind november). Centraal in

wist ik dat wij in ons opzet geslaagd

afscheidsinterview met Bieke lees je op

de tentoonstelling staan de

waren, namelijk om kinderen interesse

de volgende pagina.

resultaten van de opgraving

te doen krijgen in archeologie en het

van een Romeins woonplatform

verleden. Een volledig overzicht van de

(Heistlaan, Ramskapelle). Met 7.500

activiteiten op het Beursplein kan je

bezoekers werd dit de best bezochte

lezen op pagina 41.

tentoonstelling die het museum
ooit gehad heeft. Het bedenken,
plannen en inrichten van een
tentoonstelling was een bijzonder
leerrijke ervaring voor Raakvlak, die
zeker voor herhaling vatbaar is. Om
de opening van de tentoonstelling
in de verf te zetten, organiseerden
wij tijdens de Archeologiedagen
een Romeinse vismarkt in en rond
Sincfala. De duizend bezoekers die
wij mochten verwelkomen kregen
een waaier aan shows, activiteiten
en workshops voorgeschoteld. Het
Raakvlakpersoneel, het personeel
van Sincfala en de tientallen
vrijwilligers en re-enactors maakten
van het evenement een succes. Een
fotoreportage van de vismarkt kan je
vinden op pagina 24.

Zo is de Raakvlakfamilie weer twee

zorgen Patricia Waerniers (Beernem),

hoofden groter geworden.

Rik Strubbe (Damme), Frank
Casteleyn (Jabbeke) en Jurgen
Dehaemers (Zedelgem) voor een
nieuwe dynamiek. Tegelijk wordt de
expertise en continuïteit van het vorige
beheerscomité bewaakt door Pascal
Ennaert (Brugge), herverkozen als
voorzitter, Lieselotte Denolf (Torhout),
verkozen als vicevoorzitter, Bert De
Brabandere (Knokke-Heist) en Katrien
Talloen (Oostkamp). Bij Stad Brugge
werd Nico Blontrock de nieuwe
schepen van Cultuur. Nico heeft een
grote interesse in de geschiedenis van
Brugge waardoor wij regelmatig de
schepen mogen verwelkomen op onze
activiteiten. Tijdens zijn eerste jaar
voor archeologie bij de beleidsmakers

meegemaakt, stond onze dienst in

aanzienlijk gegroeid, zowel op

voor de archeologische opgraving

gemeentelijk als op regionaal niveau.

buurtbewoners en het organiseren
van een eendaagse opleiding
voor 10-12-jarigen tot juniorveldarcheoloog bleken zeer geslaagde
publieksactiviteiten te zijn. Mijn eigen
dochter van (toen) 11 jaar heeft ook
deelgenomen aan deze opleiding.

dochter Pauline en ook Frederik werd

legislatuur. In ons beheerscomité

dagen die wij ooit in België hebben

spreekuur, de ingeschakelde hulp van

kind vieren. Dieter werd vader van
trotse papa van een dochter, Suze.

in het schepenambt is de aandacht

van Brugge. Het archeologisch

medewerkers de geboorte van een

2019 was ook het jaar van een nieuwe

In volle zomer, inclusief de warmste

aan het Beursplein in het hart

In de loop van 2019 konden twee

2019 werd ook het jaar waarin
wij afscheid namen van Bieke
Hillewaert. Bieke begon eind 2018 als
studentenbegeleider bij de vakgroep
Archeologie van de Universiteit Gent
en besloot eind 2019 om definitief
voor haar nieuwe academische
carrière te kiezen. Bieke heeft meer
dan 30 jaar streekgebonden ervaring
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2019 was een jaar waarin
de structurele investering in
publiekswerking haar vruchten
begon af te werpen. Het was een
bijzonder druk jaar, maar met
een topteam Raakvlakkers, een
10-tal vaste vrijwilligers en met
de steun van ons beheerscomité,
het Brugse stadsbestuur en
onze partnergemeentes hebben
wij veel kunnen realiseren. De
naambekendheid van Raakvlak als
regionaal erfgoedkenniscentrum
blijft groeien bij wetenschappers,
studenten, stagairs, scholieren,
erfgoedliefhebbers, toeristen en
burgers. Verder verwijs ik ook graag
naar onze website. Er wordt dagelijks
gewerkt aan het uitbreiden van onze
databank en zeer regelmatig vullen wij
die aan met nieuwe sites, vondsten en
foto’s.
Finaal, als 2018 een grand cru jaar
was, dan is 2019 niets minder dan de
millésime van de champagnes - een
uitzonderlijk goed en karaktervol jaar.
Ik wens jullie veel leesplezier,
Jari Hinsch Mikkelsen Coördinator
Raakvlak
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Bieke Hillewaert: back to the roots
In 2019 keerde Bieke Hillewaert

doctorandi nu krijgen is veel beter,

Zo zijn veenwinning en zoutwinning

terug naar haar roots: de Vakgroep

vroeger was dat bijna onbestaande!

in onze streek aan het licht gekomen,

Archeologie van de Universiteit Gent.

Als ik zie hoe de begeleiding en

een fenomeen dat compleet onbekend

Dit betekende echter geen definitief

ondersteuning nu verloopt, door

was. Als wij, de archeologische

afscheid. Als onderwijsbegeleider blijft

heel de vakgroep, niet alleen door de

pioniers, er niet waren geweest, dan

ze nauw betrokken bij materiaalstudies promotor… daar konden we vroeger

had het onderzoek er vandaag toch

in het Brugse Ommeland.

alleen maar van dromen.

anders uit gezien. Je kan pas een

Na bijna 30 jaar keer je terug naar de

De jaren ‘80 staan gekend als de

plek waar je archeologische carrière

pioniersjaren. Hoe kijk je daarop terug?

begonnen is. Is de UGent in al die jaren
veel veranderd?

Ik deed vroeger veel onderzoeken
die niet relevant waren voor mijn

vraagstelling opbouwen als er een
basis is en ik ben trots dat we daaraan
hebben bijgedragen.
Kijk je met heimwee terug op die
pioniersjaren?

De vakgroep was toch een pak kleiner.

doctoraatsonderzoek. We deden dat

Van de onderzoekers van toen, blijven

op eigen initiatief, er was geen vraag

Ik vond recent nog een map terug

nu niet veel mensen meer over, enkel

naar, geen wetgeving, niets! Enkel

van Yann uit die pioniersperiode

Frank Vermeulen en Jean Bourgeois.

twee archeologen - Yann Hollevoet en

met de titel ‘problematiek van de

Er zijn veel meer jonge mensen,

ik - met onze schop tegen de kranen

archeologie’. Daar zaten artikels in

veel meer doctorandi en postdocs.

en bulldozers. Ik weet nog dat ik ’s

over zijn gevecht tegen de overheid,

Vroeger had je 1 professor, 1 assistent

morgens om zes uur op de werf voor

tegen de bouwheren en zelfs zijn eigen

en 1 doctorandus. Maar vooral de

de kraan ging staan omdat dat de

baas aan het Instituut Archeologisch

mentaliteit is anders: we zijn een

enige manier was om te zorgen dat de

Patrimonium die vond dat we moesten

hecht team, iedereen helpt iedereen.

archeologie niet werd kapot gemaakt.

stoppen met veldwerk en terug

De begeleiding die studenten en

moesten komen. Toen dacht ik, amai,
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“Een archeoloog, dat is een
archivaris die zijn bronnen leest en
ze daarna in brand steekt”

naar die tijd willen we toch niet terug.

Het depot staat in brand en je mag één

die recent bestuderen en tijdens het

Het was een gevecht, een constante

object redden. Welk voorwerp kies je?

fotograferen is de kan gevallen. Maar

strijd waarbij archeologie meestal
aan het korte eind trok. Dag en nacht
waren we ermee bezig. Ik was het een
beetje vergeten, maar werd er dankzij
die map aan herinnerd. Nee, naar die
tijd wil ik niet terug.

Wat een vraag! Dat is moeilijk.
Automatisch gaat je aandacht naar
objecten waar je recent mee bezig was,
maar eigenlijk ligt het anders. Vroeger
lag de focus op de voorwerpen, maar
nu gaat het om de informatie die de

Zijn er dingen die je toen geleerd hebt die

voorwerpen ons kunnen geven. Ik zou

je zou willen doorgeven aan de huidige

dus met de kaften, met de papieren

generatie?

of met de computer gaan lopen om

Gedrevenheid. Ik weet nog dat we
vroeger terugkwamen van congressen

net de informatie te redden en niet de
voorwerpen zelf.
Een antwoord van een echte archeoloog,

veel verder stonden op het vlak van

we zijn immers geen antiquairs. Maar als

de archeologie, en dat we in de auto

we ervan uitgaan dat alle informatie op

zeiden ‘Wij gaan dingen veranderen.

de server veilig staat, als je nu echt moet

Wat we nu gehoord hebben, dat

kiezen?

gaan het verschil maken’. Niet dat die
gedrevenheid er nu niet meer is, maar
dat is toch iets wat ik wil doorgeven.

we er plots veel meer informatie over.
Zo weten we nu dat de kan zwaar
gerestaureerd is. Door de verse
breuken kunnen we nu achterhalen
of hij in Brugge is gemaakt of niet.
Archeologie is in se destructief. Wij
vernielen onze bronnen en kunnen
niet meer terugkeren. Een archeoloog
is eigenlijk een archivaris die zijn
bronnen leest en ze daarna in brand
steekt!

uit Nederland, waar ze op dat moment

moeten we ook in België hebben. Wij

net doordat hij gebroken is, hebben

Als ik toch moet kiezen, dan kies ik
voor een laatmiddeleeuwse kan uit
de Karthuizerwijk in Brugge. Ik wou
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Deze quote gaan we onthouden! We
wensen je vanuit het hele team nog
veel succes in je verdere carrière aan de
universiteit!
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HET BEURSPLEIN
IN BRUGGE: VIJF
TOPVONDSTEN
- 10 -
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Van 2 juli tot en met 9 augustus
2019 voerde het Raakvlakteam
archeologisch onderzoek uit
op het Beursplein in Brugge. Er
kwamen heel wat interessante
sporen, structuren en
vondsten aan het licht die
ons een beter inzicht geven in
de geschiedenis van het plein,
van de middeleeuwen tot het
19e-eeuwse slachthuis. De
komende weken en maanden wordt
alles grondig bestudeerd om een
uitgebreid verslag te maken. In
de tussentijd zetten wij deze
vijf topvondsten in de kijker, in
willekeurige volgorde.

1 Een Tournooise Groot
Deze zilveren munt uit de late middeleeuwen staat bekend als een
“gros tournois” of “Tournooise groot”. De munt werd uitgegeven
in 1266 door Lodewijk IX van Frankrijk en had een waarde van 12
penningen uit de stad Tours. Tijdens archeologisch onderzoek werkt
Raakvlak samen met vrijwillige (erkende) metaaldetectoristen. Dankzij
hen werd een groot aantal munten en andere metalen vondsten
gevonden, van de middeleeuwen tot de Tweede Wereldoorlog.

2 Een fragment van een
vuurklok
Dit hoogversierd stuk aardewerk heeft de vorm van
een vrouwengezicht. Het hoofdje is erg gedetailleerd
uitgewerkt. Het fragment kan vermoedelijk gedateerd
worden eind 13e of begin 14e eeuw. Onderaan zijn
nog duidelijke roetsporen zichtbaar die suggereren
dat dit een fragment van een vuurklok is. Een
vuurklok werd gebruikt om de haard af te schermen.
Tijdens de opgravingen werden nog enkele andere
fragmenten van versierde en niet-versierde
vuurklokken gevonden.

- 11 -
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3 Een goed bewaarde bodem
Onder de betonnen funderingen van de Beurshalle ontdekken de archeologen een uitzonderlijk goed bewaarde bodem.
Deze bodemprofielen bieden enorm waardevolle informatie over de volmiddeleeuwse, prestedelijke situatie. In de
bodemprofielen zijn karrensporen zichtbaar die op een oude weg wijzen. Op verschillende plaatsen zijn sporen van
stuifzand zichtbaar. Natuurwetenschappelijk onderzoek van deze profielen zal ons veel bijleren over het landschap voor
de uitbreiding van Brugge. In de extreme hitte deze zomer moest niet alleen het team, maar ook de bodem voldoende
gehydrateerd worden.

4 Mesheftbekroning
Dit fragment van een mes, meer bepaald een mooi gegraveerde
mesheftbekroning in latoenkoper, kan gedateerd worden in
de late middeleeuwen (1450-1525). Op de ene zijde is een
vrouwenbuste afgebeeld, op de andere zijde een niet nader te
bepalen figuur. Op dit soort bekroningen werden vaak heiligen
afgebeeld.

5 Een stuk vlakglas
Dit rechthoekig monochroom stuk
vlakglas is versierd met een gestileerde
bloem- en bladmotieven. Het is 6 cm
bij 4,1 cm groot. Deze fragmenten zijn
meestal randelementen van een groter
geheel. De uitzonderlijk goede bewaring
is te danken aan het kurkdroge zand
waaruit het fragmentje is opgegraven. De
bewaring in een zandige bodem heeft
waarschijnlijk het stuk voor irisering
behoed. Vermoedelijk is dit fragment te
dateren in het begin van de 14e eeuw.

- 12 -
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Aardewerk: archeologisch
onderzoek in 2019
In 2019 heeft Aardewerk opnieuw

projecten stopt het onderzoek na een

een groot aantal archeologische

bureauonderzoek. Op zes locaties is

onderzoeken tot een goed einde

een landschappelijk bodemonderzoek

gebracht. Dat doen we niet alleen:

uitgevoerd. Bij vier projecten was een

Aardewerk werkt actief samen met

proefsleuvenonderzoek noodzakelijk

archeologische bedrijven. Op die

en op vijf plaatsen is een opgraving

manier kunnen we grootschalige

uitgevoerd.

projecten aanvatten. Zo werken
we langs de Rodenbachstraat
in Oostkamp samen met Group
Monument. In totaal heeft
Aardewerk 24 unieke projecten

De tien projecten waar een
ingreep in de bodem nodig was proefsleuvenonderzoek of opgraving
- zijn hiernaast op een rijtje gezet.

afgerond, verspreid over 4 van
de 8 aangesloten gemeentes. In
Beernem, Jabbeke, Torhout en
Zedelgem hebben we dit jaar geen
onderzoek uitgevoerd. In negen
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10 ARCHEOLOGISCHE
ONDERZOEKEN IN HET
BRUGSE OM MELAND

7
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De Peterseliestraat in

Brugge.
Tijdens een
proefsleuvenonderzoek
op het ommuurde
domein van het voormalig
militaire hospitaal langs de
Peterseliestraat in Brugge zijn
twee proefsleuven gegraven.
De Pleistocene moederbodem
bevindt zich hier dieper dan 1 m
onder het maaiveld. In de sleuven
treffen de archeologen enkele
laatmiddeleeuwse grachten en
vroegmoderne muurresten aan.

Het Beursplein in
Brugge.
Van 2 juli tot en met 9
augustus 2019 voerde
het Raakvlakteam
archeologisch onderzoek uit
op het Beursplein in Brugge. Er
kwamen heel wat interessante
sporen, structuren en vondsten
aan het licht die ons een beter
inzicht geven in de geschiedenis
van het plein en de wijk, van
de middeleeuwen tot het
19e-eeuwse slachthuis.

Oostmeers, Brugge.
Tijdens een
werfbegeleiding langs de
Oostmeers in Brugge zijn
graafwerkzaamheden
tot op een diepte van 2 m
opgevolgd. Dit levert slechts
één archeologisch spoor op:
de bodem is steeds zeer nat
geweest. Het terrein maakte deel
uit van een postmiddeleeuws
achtererfsysteem.

Minnewater 15 in
Brugge.
Een werfbegeleiding ter
hoogte van Minnewater
15 in Brugge gunt de
archeologen een blik op de
bodem. De graafwerken leggen
op een diepte van 1,5 m de
moederbodem vrij. Deze is sterk
gereduceerd: dit is eeuwenlang
een drassige omgeving, niet
geschikt voor bewoning. Het
onderzoek levert dan ook geen
enkel archeologisch spoor op.

Park 1A in Brugge.
In een loods langs het
Astridpark in Brugge
ontdekken archeologen
van Acke en Bracke een
goed bewaarde middeleeuwse
vloer. Raakvlak plaatst twee
boringen naast het vloertje.
Dit onthult de locatie van
een gedempt reitje. De
boringen zijn geselecteerd
voor natuurwetenschappelijk
onderzoek. Dit zal waardevolle
informatie opleveren over het
volmiddeleeuws Brugge.

Haringmarkt 7 in
Damme.
Langs de Haringmarkt
7 in Damme worden 6
proefputten gegraven.
Onder de huidige bevloering
worden archeologische resten
gevonden van de vloer en
achtergevel van het 18e- en
19e-eeuws beluikhuisje. Dit huisje
wordt volledig vernield door een
ontploffing bij de ontmanteling
van een V1-bom in 1944.

- 15 -

De Dammesteenweg in
Damme.
In december is een
opgraving uitgevoerd
langs de Dammesteenweg
in Damme. Op het terrein is een
site met walgracht ontdekt. De
opgraving van deze structuur
levert een enorme hoeveelheid
aardewerk en natuursteen op uit
de 14e tot 16e eeuw, de periode
waarin de site bewoond is. Op
basis van de vondsten wordt
vermoed dat op de site kaas
geproduceerd werd.

Kunstschilderslaan,
Oostkamp.
Op basis van een
proefsleuvenonderzoek
langs de
Kunstschilderslaan in
Oostkamp is duidelijk dat geen
archeologisch erfgoed aanwezig
is. De bodem binnen het
projectgebied is zeer uniform:
zogenaamde AC-profielen met
een 40 tot 50 cm dikke ploeglaag
met direct daaronder tertiaire
klei en zand. De bodemprofielen
wijzen op verregaande, recente
verstoringen.

Legeweg in Oostkamp.
Langs de Legeweg
in Oostkamp is een
proefonderzoek
uitgevoerd, om na te gaan
of een walgracht aanwezig is
rond een historische hoeve. Op
basis van de proefsleuven, in
combinatie met het historischcartografisch onderzoek, is
duidelijk dat hier geen walgracht
is aangesneden. Het gaat om een
latere, 18e-eeuwse erfafbakening.
Het gebied is hoogstwaarschijnlijk
nooit bewoond.

Rodenbachstraat
in Oostkamp.
Sinds oktober werkt
een team mee aan
de opgraving van de
Rodenbachstraat in Oostkamp,
onder leiding van Group
Monument. Dit brengt sporen
aan het licht uit verschillende
periodes: het gaat vooral om
Romeinse brandrestengraven
binnen een enclosure en een
groot aantal volmiddeleeuwse
gebouwplattegronden.
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Op het raakvlak van twee
landschappen. De vroegste
geschiedenis van Brugge
Tweede, herziene en uitgebreide
uitgave
Het boek “Op het raakvlak van twee

voegd. In een van de nieuwe kadertek-

mogelijk was geweest om van deze

landschappen” vertelt de vroegste ge-

sten ‘Prehistorische resten in de oos-

tweede en hernieuwde uitgave een

schiedenis van Brugge. Dankzij archeo- telijke kustvlakte’ halen Dieter Verwerft
logisch onderzoek in de binnenstad en

en Gunther Noens een van de opmer-

in de regio, de inbreng van geologie

kelijkste vondsten uit 2018 aan. Tijdens

en bodemkunde en de toepassing van

sleuvenonderzoek langs de Zagersweg

de modernste onderzoekstechnieken

te Koolkerke vond Régy een pijlpunt uit

vult deze tweede uitgave de Brugse

het einde van de nieuwe steentijd.

geschiedschrijving verder aan.

Michiel Dekoninck schrijft in zijn artikel

Na de eerste uitgave uit 2011 werd het over de Romeinse zoutwinning in de
tijd voor een grondige update. Heel

Zeebrugse achterhaven en staat even

wat nieuwe bijdragen, foto’s en kaarten stil bij het productieproces. Profes-

succesvol en gegeerd naslagwerk te
maken.
Het boek is te koop voor € 35 in de
museumshops van Musea Brugge, de
betere boekhandels en bij Uitgeverij
Van de Wiele. Bestellen kan ook door
overschrijving van € 40 (5 € verzendingskosten) naar Raakvlak op het rekeningnummer BE79-0910-1283-3533
(BIC:GKCCBEBB) met vermelding van

illustreren de geschiedenis van de

sor Wim De Clercq analyseert de

“Op het raakvlak van twee landschap-

Brugse regio vanaf de eerste mense-

Romeinse begraafplaatsen en wijst op

pen” en het sturen van een e-mail naar

lijke sporen 70.000 jaar geleden tot

de essentiële rol van kernfamilies in

info@raakvlak.be met je adresgege-

het begin van de 12e eeuw, wanneer

deze periode. Caroline Landsheere en

vens.

Brugge zich ontpopt tot een Europese

medeauteurs geven de eerste be-

handelsmetropool.

vindingen mee uit de archeologische

De redacteurs Bieke Hillewaert en
Marc Ryckaert vertellen in vier chronologische hoofdstukken de geschiedenis
van de Brugse regio. Niet minder dan
zesentwintig kaderartikels belichten
telkens een specifiek onderdeel.
Nieuwe afbeeldingen, tekeningen en
een volledige set nieuw getekende
kaarten illustreren dit uitermate boeiende verhaal.
De teksten werden herwerkt en heel
wat nieuwe bijdragen werden toege-

opgravingen te Stakendijke (2018) en
Jan Huyghe vertelt over de uitzonderlijke vondst van een metalen kraagkom
in Zedelgem die grondig gerestaureerd
werd. De relieken van Sint-Donaas
worden door Geert Souvereyns uit de
doeken gedaan en Bieke Hillewaert en
Frederik Roelens bekijken de oudste
sporen op de Burg.
Tal van auteurs hebben hun steentje
bijgedragen en we zijn hen ontzettend
dankbaar, omdat zonder hen het niet
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De Romeinen in 360°
In 2014 treft Raakvlak een bijzondere site aan te Knokke-

team werkt mee aan de film en sommigen worden zelfs als

Heist. Lange tijd heerste de opvatting dat de Zwinstreek

acteur ingezet.

tijdens de Romeinse periode een onherbergzaam nie-

Mariebelle speelt samen met haar kinderen, Alyssia en Mat-

mandsland was. De resultaten van recente opgravingen

teo, de moeder, dochter en zoon van de geromaniseerde

verwijzen dit idee naar de prullenmand. De opgraving aan

familie. Frederik leeft zich helemaal in als kapitein en be-

de Heistlaan in Ramskapelle levert het bewijs voor een

zoeker. De vader wordt gespeeld door re-enactor Bernard

permante nederzetting in dit wispelturige, maar bijzonder

en de grootmoeder wordt gespeeld door Evelyn, mama

rijke landschap. Om zich aan de invloed van het wassende

van Caroline. Iedereen krijgt de gepaste kledij en Caroline

water te onttrekken, laten de geromaniseerde bewoners

tovert het toilet van WZC Hallenhuis zelfs om tot Romeins

met blokken klei een woonplatform van 20 op 20 m en

kapsalon. Dieter is de regisseur van dienst en zorgt ervoor

ongeveer een meter hoog bouwen. Op dit eiland staan vijf

dat de dag vlot verloopt. Iedereen gaat helemaal op in hun

half ingegraven huizen.

rol, ondanks het slechte weer. Twaalf scenes uit een dag

Het wooneiland van Ramskapelle weerspiegelt de rijkdom

in het leven van deze familie worden met een 360° graden

van zijn bewoners. De site levert een unieke collectie aar-

camera gefilmd. De opnames zijn een groot succes en het

dewerk op, met importen uit grote delen van het Romeinse

resultaat ziet er schitterend uit.

Rijk, van de Britse eilanden tot Spanje. Kralen en fibulae
wijzen op een klederdracht die de laatste mode volgt. Op
het wooneiland heerst een gezellige drukte. Een familie
woont er samen met de kinderen. Een kind van 10 verliest
er zelfs één van zijn melktanden, totdat een archeoloog die
1800 jaar later terugvindt.
Sincfala, het museum van de Zwinstreek en Raakvlak zetten
deze unieke site in de kijker met de expo “Romeinen in de
Zwinstreek, leven en werken in Ramskapelle rond het jaar
200 na Christus”. In de tentoonstelling stap je dankzij een
360° film 1800 jaar in de tijd terug en maak je kennis met
het leven in de Zwinstreek tijdens de Romeinse periode
en met de familie die in Ramskapelle woont. De bezoeker
komt terecht in een huis op het wooneiland, waar een
familie zich klaarmaakt voor de komst van een bezoeker.
Voorwerpen die in de expo worden opgesteld, komen in
beeld tijdens de film. De opnames voor deze film vonden

Mariebelle: “Ik vond het geweldig

op donderdag 7 maart plaats in het Merovingisch huis, in

om even het gevoel te hebben

de tuin van het WZC Hallehuis.

middenin het verleden te staan. Met
een volledig ander kapsel en kledij

Vroeg in de ochtend wordt het Merovingisch huis omgeto-

waande ik me een Gallo-Romeinse

verd tot de locatie voor onze opnames. Ter voorbereiding

vrouw, zonder moderne luxe, maar

worden de hele week Romeinse en Gallische objecten en
replica’s verzameld om als decor te dienen. Het huis wordt
gevuld met Romeinse meubels, tafelwaar, allerlei kruiden
en etenswaar, een huisaltaar, enzovoort. Het hele Raakvlak
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toch badend in weelde.”
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HET ONROERENDERFGOEDDEPOT
DE PAKHUIZEN IN 2019
35 scrabblepunten!
Onroerenderfgoeddepot, ongetwijfeld
een woord dat veel punten oplevert
in scrabble, maar wat wil dit lange
woord eigenlijk zeggen? Dit alles wordt
uitgelegd in het onroerenderfgoeddecreet, opnieuw veel punten! Volgens
de definitie is het “de bewaarplaats
met een onderzoeksruimte waar in
gecontroleerde omstandigheden

pers en studenten de collectie, het
inventarisatieprogramma, het archief
en onze bibliotheek raadplegen en
gebruik maken van onze faciliteiten.
Op deze manier werken we naast ons
eigen onderzoek mee aan een groot
aantal thesissen, doctoraatsonderzoeken en wetenschappelijke studies. In
2019 werkten we mee aan 12 studies,
waarvan de grootste:

archeologische ensembles, archeolo-

Jan Moens (VUB/UGent), PHD: De

gische artefacten of onderdelen van

archeologie van leren schoeisel in de

beschermd erfgoed, afkomstig van het

middeleeuwen en nieuwe tijden in

Vlaamse Gewest, worden bewaard en

Vlaanderen.

beheerd”.

Lisa Stevens (UGent), masterproef: Een

Uit de definitie blijkt ‘Het onroeren-

studie van vroegmodern aardewerk uit

derfgoeddepot’ dus niet alleen een

een afvalcontext te Brugge.

plek om te bewaren, maar ook om te
onderzoeken. Zo kunnen wetenschap-

- 20 -

Erica Hüpscher (UGent), masterproef:
Hanzeatisch goud in Brugse context.
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Een onderzoek naar het gebruik en

belangrijk blijft ook al is het onderzoek

houdend met de aanvaardingsvoor-

de bewerking van amber voor pater-

al lang afgerond. In het verleden dacht

waarden (beide online te raadplegen)

nosters op basis van productieafval uit

men goed na over waar een site in te

kunnen op deze wijze archeologische

twee laatmiddeleeuwse sites.

planten: een nederzetting ontstond op

ensembles uit Brugge en het Om-

de droge zandrug. Een pottenbakker

meland worden geschonken. Door

Emiel Vandewalle (Ugent), masterproef: Pottenbakkersafval van de Potterierei – Schipperskapel te Brugge.

Waarom zijn archeologische voorwerpen onroerend?
Hoe kan iets dat onroerend is en dus
per definitie niet verplaatsbaar, naar
een depot worden gebracht? Archeologische vondsten en het bijhorende
opgravingsarchief worden samen het
archeologisch ensemble genoemd.
Men beschouwt dit ensemble als
onroerend omdat de vindplaats steeds

vestigde zich, wegens het brandgevaar, archeologische ensembles te schennabij water en net buiten de stad. Voor ken draagt de eigenaar de verantwoorzoutwinning koos men een plaats met

delijkheid voor dit ensemble over aan

zout water en voldoende brandstof

het erkend onroerenderfgoeddepot en

(veen) in de buurt. Aan deze voorbeel-

kwijt hij zich tevens van de wettelijke

den is te zien dat vondsten van een

verplichtingen. Een eigenaar dient zijn

archeologische site met het landschap

archeologisch ensemble als een geheel

zijn verbonden en dus onroerend zijn.

te bewaren, in goede staat te houden

Sinds ‘de Pakhuizen’ als onroerenderfgoeddepot door de Vlaamse Overheid
erkend werd in 2016, worden er ook
archeologische ensembles bewaard
van onderzoeken die door archeologische bedrijven zijn uitgevoerd. Via
het aanvraagformulier en rekening
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en ter beschikking te stellen voor
wetenschappelijk onderzoek. In 2019
werden op deze wijze 39 schenkingen
ontvangen.
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Pelikaankopje, deel van een groter
13e-eeuws pelikaanbeeld dat dienst
deed als nokbekroning

Verpakken
Het verpakken van onze gigantische
collectie volgens hedendaagse depotnormen is een werk van lange adem.
Hiervoor rekent Raakvlak ook op de
hulp van vrijwilligers. Na de metaalcollectie vorig jaar, werd dit jaar speciale
aandacht geschonken aan het glas. Dit

registratie varieert van één scherf
over een mooie pot tot een zak met
500 scherven. De ingevoerde vondsten zijn afkomstig van de reeds 811
geregistreerde sites. De mooiste en
boeiendste vondsten uit het registratieprogramma worden ontsloten op de
publiekswebsite (raakvlak.be).

is net zoals metaal een erg kwetsbare

Op die manier kan iedereen die dat wil,

vondstcategorie. Omdat glas een re-

binnenkijken in ons depot. Dit resul-

latieve vochtigheid van ca. 55% nodig

teert in een toename aan bruikleen-

heeft, wordt elk object beschermd

aanvragen. In 2019 stonden op 13

in polyethyleenfolie en in doorprikte

locaties archeologische vondsten uit

vondstzakjes bewaard in een omgeving ons depot opgesteld.
met stabiele temperatuur van ca. 1820°C (of traag schommelend), zonder
(UV)licht en met de juiste relatieve
luchtvochtigheid. De info per object
wordt op zuurvrije, niet scheurbare en
watervaste kaartjes (polypropyleen)
geschreven met een archiefstift.
Registreren
Sinds de lancering zijn niet minder
dan 17.072 vondsten geregistreerd
in ons inventarisatieprogramma. Een
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Herverpakt glas in het
geklimatiseerd depot
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Vijf voorwerpen,
Vijf verhalen
geselecteerd door Roland Decock

Roland Decock (75) is al 11 jaar
vrijwilliger bij Raakvlak. Als
metaaldetectorist is hij een vaste waarde
tijdens archeologisch onderzoek en ook
voor het opkuisen of determineren van
metaalvondsten kunnen we op hem
rekenen. Als erfgoedliefhebber met
een hart voor het verleden heeft hij een
uitgebreide verzameling die bestaat uit
antiek, heemkundige voorwerpen en
archeologica. Roland selecteerde voor ons
vijf voorwerpen uit zijn privécollectie en
vertelt er graag vijf verhalen bij.
1. Een houten schoolberd uit 1823
Mijn passie voor het verleden is
begonnen als een passie voor
heemkunde en dan vooral voor
boereninterieurs uit de 17e eeuw.
Ik heb meer dan 30 jaar les gegeven
aan de basisschool. De geschiedenis

2. Een Rijnlandse steengoedscherf

object. Al snel kwam ik erachter dat

(1550-1600)

het een stuk Rijnlands steengoed uit

van het onderwijs is dus iets wat me

De 80-jarige Oorlog is mijn favoriete

nauw aan het hart ligt. Een schoolberd

periode uit de geschiedenis. Wat

is de voorloper van de boekentas

blijft er over van ons verleden? Wat

en werd gebruikt van de 17e tot de

zit er nog allemaal in de grond?

19e eeuw. Op schilderijen zoals ‘De

Dat zijn vragen die ik mezelf stel.

Dorpsschool’ van Jan Steen (1670) kan

Tijdens het wandelen op een net

je ze met een touwtje aan de muur

geoogste akker viel mijn oog op deze

zien hangen. Heel belangrijk voor mij is scherf. Ik nam het mee naar huis
het in ere herstellen van voorwerpen.

en ging op zoek naar het verhaal

Dat heb ik ook met dit stuk gedaan. Ik

erachter. Want eigenlijk ben ik niet

heb het opgepoetst en weer gevuld

zomaar een verzamelaar, ik ben een

met schoolspullen. Nu hangt het als

verhalenverzamelaar. Ik ga altijd op

pronkstuk aan mijn muur.

zoek naar het verhaal achter een
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Raeren is. Meer nog, het is een stuk
van een kruik waarop een ruiter is
afgebeeld van het verhaal ‘Koningin
van Seba’. Een pietluttig scherfje
kan ons in al zijn eenvoud over het
Vlaamse verleden vertellen.
3. Pelgrimsampul (14e-15e eeuw)
Even geleden sukkelde ik een beetje
met mijn gezondheid. Toen heb ik
de beslissing gemaakt om enkel nog
vrijwilligerswerk te doen. Hoe leefden
de mensen vroeger? Hoe geloofden

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2019

Een schoolberd

Een scherf Rijnlands steengoed

de mensen vroeger? Was geloof iets

zoeken met de metaaldetector is leuk,

vond ik een uniek stuk dat getuigt

dat werd opgelegd of kwam het van

maar nog prettiger is de zoektocht

van magnifiek ambachtswerk. Een

binnenuit? Ik ben enorm gefascineerd

die begint eens het voorwerp uit de

boer die ik goed kende, belde omdat

door voorwerpen die ons daar meer

grond is gehaald. Je kuist het op, merkt

de grachten van zijn akker werden

inzicht in geven. Ik ben gestart met

een tekening of stuk tekst op en gaat

leeggehaald. In het slijk vond ik met

metaaldetectie als aanvulling op mijn

op onderzoek. Wat is het? Hoe oud is

mijn metaaldetector deze topvondst.

andere hobby’s. Een van de eerste

het? Was het een speciaal voorwerp of

Een perfect intact pelgrimsteken in

voorwerpen die ik ooit gevonden

alledaags? Op deze pauselijke zegel of

een tin-loodlegering met alle oogjes

heb is deze pelgrimsampule in een

bulla in lood staan langs de ene kant

er nog aan. Op het insigne staat een

tin-loodlegering. Dat is een souvenir

de hoofden van de apostelen Petrus

volledig mirakelverhaal afgebeeld. Het

van een bedevaartsoord waarin gewijd

en Paulus en langs de andere kant de

werk dat hierin moet gegaan zijn, daar

water of olie werd bewaard. Meestal

naam van een paus. In dit geval staat

kan je alleen maar bewondering voor

worden ze kapot gevonden, maar

de naam van Paus Innocentius IV erop.

hebben. Ik ben enorm trots op deze

dit is een compleet stuk. Je kon zo’n

We weten dat hij van 25 juni 1243 tot

mooie vondst.

ampule dragen met een koordje rond

7 december 1254 paus was en kunnen

je nek. Om het toe te doen, moest

dus zeer precies het voorwerp terug in

je het dichtknijpen met je tanden

de geschiedenis plaatsen. Daar doe ik

en die tandindruk kan je nog zien.

het voor.

Fascinerend!
4. Bulla van Paus Innocentius IV (12431254)
Een metaaldetectorist is als een

5. Pelgrimsteken ‘Dominicus van La

hobby’s, maar is nu mijn hoofdhobby
leeftijd makkelijk kan volhouden. Het

Calzada, Jacobus en Maria’ (1300-1350) opkuisen van de vondsten kan ik
Tijdens het volgen van avondlessen
‘smeedkunst’ leerde ik nog meer
en vakmanschap appreciëren.

met elke soort metaal. Na veel oefenen Ik heb enorm veel respect voor
kan je dat verschil in geluid horen. Het

een aanvulling op mijn andere
geworden. Het is iets wat ik op mijn

vogelspotter: elke vogel heeft zijn eigen oude voorwerpen, technieken
liedje en klinkt anders. Dat is ook zo

Metaaldetectie is begonnen als

ambachtswerk. Een tiental jaar geleden
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ook lekker thuis doen. Ik blijf erdoor
bijleren en wat is beter dan levenslang
leren voor een oud-leerkracht?
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Een pelgrimsampul

“Eigenlijk ben ik
niet zomaar een
verzamelaar, ik ben een
verhalenverzamelaar.”

Een pauselijke Bulla

Een pelgrimsteken
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IOED Brugge en
Ommeland
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Actualisatie en
herwaardering
Onze collega’s horen het donde-

naamde “inventaris van het bouwkun-

Erfgoed te worden goedgekeurd. Vanaf

ren in Keulen als wij bouwkundi-

dig erfgoed”, een oplijsting van gebou-

1 januari 2017 werd deze bevoegdheid

gen termen als “herwaardering”

wen die erfgoedwaarde hebben en die

overgeheveld naar de lokale besturen.

en “actualisatie van inventaris-

bepalend zijn voor het huidige uitzicht

Het is een belangrijke taak voor de

panden” in de mond nemen. Maar

en de identiteit van een gemeente.

gemeentes om hun meest waardevolle

wat houdt zo’n herwaardering ei-

Belangrijk gegeven is dat de inventaris

bouwkundig erfgoed te behouden

genlijk in? Een kleine duiding. In

is vastgesteld in een ministerieel be-

voor de toekomstige generaties. De

het jaarverslag 2018 zetten we de

sluit, d.w.z. dat er rechtsgevolgen aan

IOED zet zich maximaal in om de aan-

loketfunctie en de adviesverlening

verbonden zijn. Deze rechtsgevolgen

gesloten gemeentes hierbij te onder-

van de IOED uiteen. Toen werd

hebben als doel om het behoud van

steunen.

ook de actualisatie en waardering

de panden te stimuleren bij de eige-

van de inventaris bouwkundig

naars. Zo kan er bijvoorbeeld worden

erfgoed in de kantlijn vermeld.

afgeweken van de huidige energie- en

Tijd om hier dieper op in te gaan.

binnenklimaatwetgeving in het kader

De diverse Ommelandgemeentes hebben een rijk en gevarieerd bouwkundig
patrimonium. Sinds 2017 kan elke
gemeente verantwoordelijkheid opnemen en een eigen lokaal onroerenderfgoedbeleid uitbouwen. De kerntaak

van verbouwingswerken. Ook kan
een erfgoedlening aan 1% worden
afgesloten bij de Vlaamse Overheid bij
verbouwingswerken op voorwaarde
dat de erfgoedwaarden worden behouden.

van de IOED Brugge en Ommeland is

Indien een eigenaar zijn geïnventari-

om de aangesloten gemeentes hierin

seerd pand wenste te slopen diende

te ondersteunen.

dit t.e.m. eind 2016 door de Vlaamse

Elke gemeente beschikt over een zoge-

Overheid, het agentschap Onroerend

De inventaris omvat al het aanwezige
bouwkundig erfgoed, gaande van
veldkapellen tot kerken, arbeiderswoningen tot kastelen en herenhuizen;
en niet te vergeten de vele historische
hoeves en de weinige restanten van
industriële ontwikkeling binnen het
werkingsgebied. Het biedt een zo goed
als compleet overzicht.
Aangezien de inventaris ruim tien
jaar geleden werd opgesteld, zijn er
ondertussen veel gebouwen grondig
verbouwd. Bij de actualisatie van de
inventaris worden alle gebouwen
afgelopen en wordt in kaart gebracht
welke ondertussen werden gesloopt.
Ook ingrijpende verbouwingen, zoals

<Fraaie dorpswoning uit het interbellum in Zedelgem, na

het verplaatsen van de deuren en

waardering een klasse III-pand. Hieruit volgt dat behoud

ramen in de voorgevel of het plaatsen

van de unieke decoratieve voorgevel en de schaal/het

van buitengevelisolatie, kunnen de erf-

volume voorgeschreven wordt. Na-isoleren kan hier enkel

goedwaarde aantasten. In 2019 werd

aan de binnenzijde.

de actualisatie in Jabbeke opgestart
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<Algemeen overzicht van items,
gegroepeerd per algemene typologie,
gemeente Zedelgem.

>Voorbeeld van een sterk verbouwde
boerenarbeiderswoning in Zedelgem,
na waardering een klasse V-pand.
Hieruit volgt dat sloop mogelijk is.

door een studente in de Master Erf-

schrijnwerk, schouwen, dakbedekking,

naars en/of potentiële kopers van een

goedstudies onder nauwe begeleiding

de locuswaarde (hoe beeldbepalend is

inventarispand over de mogelijkheden

van de IOED.

het pand binnen een bepaalde dorps-

en beperkingen.

Daarnaast is niet al het geïnventariseerde patrimonium even waardevol
op lokaal niveau. Dringend tijd dus om
de erfgoedwaarde op lokaal niveau in
kaart te brengen. Bijgevolg lieten de

kern of straat) en de economische
waarde (hoe gemakkelijk kan een pand
herbestemd worden tot een nieuwe
functie of voorzien worden van de
huidige comforteisen).

Een waarderingsstudie geeft een stand
van zaken van het bouwkundig erfgoed. Wat staat er nog allemaal recht,
welke typologieën zijn nog goed vertegenwoordigd of zijn quasi verdwenen?

gemeentes Beernem en Zedelgem een Door onderlinge vergelijking van de

Waar bevinden zich nog bepaalde

waarderingsplan opmaken door een

waarden per typologie worden de ge-

erfgoedclusters? Dit overzicht laat het

onafhankelijk studiebureau.

bouwen in vijf categorieën ingedeeld,

bestuur toe om belangrijke vragen op

gaande van klasse I-panden met een

het vlak van ruimtelijke ordening beter

zeer hoge erfgoedwaarde, tot neutrale

te beantwoorden, bijvoorbeeld om te

klasse V-panden (tabel 2). Afhankelijk

bepalen op welke plaatsen best meer-

van de klasse waarin een bepaald item

gezinswoningen worden gebouwd,

zich bevindt, wordt duidelijk waarop

zonder de identiteit van een dorpskern

het bestuur moet inzetten en kan

aan te tasten.

Een “waarderingsstudie” neemt de
inventaris als vertrekpunt en evalueert
aan de hand van terreinbezoeken en
volgens een duidelijk onderbouwde
methodologie de actuele erfgoedwaarden van het geïnventariseerd
bouwkundig erfgoed. Doelstelling is
om het meest waardevolle en karakteristieke erfgoed binnen de gemeente
naar boven te brengen. Items worden
gegroepeerd op basis van typologie en
datering in segmenten (tabel 1).
De waardering houdt rekening met
de intrinsieke erfgoedwaarden (authenticiteit, historische waarde, de
zeldzaamheid binnen de gemeente,
en architecturale uitwerking zoals de
gebruikte materialen, gevelafwerking,

een gedegen erfgoedbeleid worden
uitgebouwd. Zo kunnen aan een klasse
beheersdoelstellingen worden gekoppeld. In klasses I tot en met III wordt
er maximaal voor behoud geopteerd,
panden in klasses IV of V kunnen
gesloopt worden, mits een aantal
randvoorwaarden.

Binnen Oostkamp, Torhout, Damme
en Jabbeke geven we advies op
omgevingsvergunningsaanvragen,
al dan niet in samenspraak met een
lokale erfgoedraad. In 2019 werden in
totaal 64 adviezen en 40 preadviezen
uitgebracht. In Brugge staat de dienst
Monumentenzorg en Erfgoedzaken

De resultaten van de waarderingsstu-

hiervoor in. In Knokke-Heist wordt de

die worden in een database gegoten,

advisering in 2020 opgestart.

wat een onmisbare werktuig is voor de
gemeentelijk omgevingsambtenaar en
geeft ook rechtszekerheid aan de eige-
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Tabel van aantal dorpswoningen opgedeeld per segment en klasse voor de gemeente Beernem.
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Het uitbrengen van een (pre)advies
gaat meestal gepaard met een
plaatsbezoek. Hierna volgen enkele
voorbeelden van bezochte panden
binnen het werkingsgebied.

Jabbeke

Oostkamp

Oostkamp
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Loppem

Torhout

Sijsele

Loppem

Torhout

Oostkamp
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De archeologische
naaktkalender
In 2019 pakten we uit met een wel

tot wat sommigen misschien wel

zorgde voor een mooie opbrengst van

heel unieke actie in het kader van de

denken, is archeologie allesbehalve

4000 euro die we live op radio en tv

Warmste Week voor Music For Life:

saai! Niet alleen vertellen vondsten

konden afgeven tijdens de Warmste

we verkochten een archeologische

het verhaal van onze stad en onze

Week. Dank aan iedereen die ons

naaktkalender. Dat is een kalender

streek, ze onthullen zelfs hoe het met

steunde, jullie maakten onze stoutste

zonder naakte archeologen, maar

de zeden was gesteld. Onze Brugse

dromen waar!

mét naakt dat afgebeeld staat op

geschiedenis blijkt lang niet zo braaf

echte archeologische voorwerpen uit

als sommigen wel zouden denken,

Brugge en het Ommeland. Op deze

maar gevuld met een rijkelijke dosis

ludieke wijze willen we onze rijke

humor.”

collectie aan archeologische vondsten
in de kijker zetten en tegelijk geld

Pascal Ennaert, voorzitter van

inzamelen voor één van de goede

Raakvlak: “Sinds een aantal jaren

doelen uit ons werkingsgebied. Dit

zetten we met Raakvlak zeer sterk in

werd vzw UNIE-K, zij hebben als doel

op publiekswerking om bij het brede

initiatieven te nemen met het oog op

publiek het draagvlak voor archeologie

de dienstverlening en ondersteuning

te vergroten. Met de archeologische

aan volwassen personen met een

naaktkalender slaan we twee vliegen

beperking en hun sociaal netwerk.

in één klap. We brengen archeologie
op een ludieke wijze tot bij een breed

Erotische of seksueel getinte

publiek en we steunen er ook het

archeologische voorwerpen

goede doel mee!”

worden regelmatig gevonden
tijdens archeologische opgravingen.

De archeologische naaktkalender

Erotiek is van alle tijden: de

kreeg ook heel wat aandacht in de

oudste erotische afbeeldingen

pers: Het Brugsch Handelsblad, Het

gaan terug tot prehistorische

Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De

rotstekeningen. Vaak worden deze

Gentenaar, Focus TV, Radio 1, Radio

afbeeldingen geassocieerd met

2 en zelfs VRT NWS gingen gretig

thema’s zoals vruchtbaarheid, geluk,

in op dit pikante onderwerp. Zoals

imponeergedrag en humor.

de zegswijze gaat ‘naakt verkoopt’ !
Een jaar lang pronken er meer dan

Foto: Ellen De

Nico Blontrock, schepen voor cultuur

500 archeologische naaktkalenders

Meulemeester

van de stad Brugge: “In tegenstelling

in huiskamers, kantoren, wc’s… Dat
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Raakvlak bracht in het najaar van 2019 een nieuw weten-

cal editor, Mariebelle, maar het resultaat was alle moeite

schappelijk boek uit naar aanleiding van het gelijknamige

waard. De laatste stap in het proces lag bij Frederick

congres te Brugge. De bundel is een verzameling van

Moyaert van uitgeverij Van de Wiele. Dankzij zijn tomeloze

wetenschappelijke kruisbestuivingen tussen archeologie en

inzet kregen de artikels een aantrekkelijke vormgeving om

aardwetenschappen. Wat betekenen de twee disciplines

de soms zware kost gemakkelijker te kunnen verteren. Na

voor elkaar en hoe komt dit tot uiting bij archeologische

een allerlaatste revisieronde door Frederick, Mariebelle en

opgravingen of bodemonderzoeken?

Griet kon het boek dan eindelijk in druk gaan.

Het opzet van de redacteurs Judit Deák (Office du patrimoi-

Op de kaft van het boek prijkt het schilderij van Jean Bap-

ne et de l’archéologie de Neuchâtel), Carole Ampe (Vlaamse

tiste Daveloose, ‘Landschap met koeien nabij Oudenaarde’.

Landmaatschappij) en Jari Hinsch Mikkelsen (Raakvlak)

Jan Huyghe zorgde ervoor dat het schilderij even uit het

was om een boek van 200 pagina’s uit te geven. Het zijn

depot van het Groeningemuseum werd gehaald om een

uiteindelijk 320 pagina’s geworden, wat betekent dat het

foto in hoge resolutie te kunnen nemen. De keuze voor

een gigantisch werk was om alle inzendingen te screenen

dit schilderij is te danken aan Roger Langohr die bij een

en om samen met een wetenschappelijk comité feedback

bezoek aan Brugge wel aandacht had voor de meesterwer-

te geven aan de auteurs. Pas eind augustus was dit proces

ken van van Eyck, maar die minstens even geïntrigeerd de

achter de rug en kon het taalcomité in actie schieten. Alle

podzol op dit schilderij gadesloeg.

Engelstalige bijdrages werden nagelezen door Caroline

Naast de bijdrages van onderzoekers verbonden aan

Landsheere of een native speaker en de Franstalige door
Mariebelle Deceuninck. Na de taalrevisies waren de artikels
klaar voor de eindredactie.

toonaangevende wetenschappelijke instellingen hebben
ook twee Raakvlakmedewerkers meegeschreven aan deze
academische publicatie. Jari Hinsch Mikkelsen en Dieter

De auteurs kwamen uit België, Frankrijk, Hongarije, Luxem-

Verwerft zijn naast co-auteurs ook de auteurs van res-

burg, Spanje en Zwitserland, dit betekende dan ook dat er

pectievelijk ‘The byre’s tale. Farming nutrient-poor cover

nog heel wat werk voor de boeg lag om alle titels, gebruik

sands at the edge of the Roman Empire (NW-Belgium)’

van leestekens, getallen en bibliografische referenties

en ‘Curbing the tide. The discovery of a Roman terp along

uniform te maken. Dit was een hels werk voor de techni-

the Heistlaan in Ramskapelle (Knokke-Heist, Belgium)’. Het
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boek is bij Raakvlak verkrijgbaar, maar staat volledig online
en kan door iedereen vrij geraadpleegd worden http://doi.
org/10.5281/zenodo.3417724). Raakvlak wil namelijk de
onderzoeksresultaten zo breed mogelijk verspreiden en
investeert hiermee in een stevige academische basis voor
de toekomst. Het belang van de uitgave overstijgt echter
het academische niveau en nieuwe inzichten vinden dankzij

Soils as Records
of Past and
Present

Raakvlak hun weg naar het grote publiek.
Het boek telt vijf hoofdstukken: (1) Huidige en vroegere
bodemlandschappen en landgebruik, (2) Natuurlijke en
antropogene bodemvormende factoren en processen, (3)
Archeologie en bodemkunde, de complexiteit ontrafelen,
(4) Klimaat en omgeving in het verleden en (5) Huidig en

Editors: Judit Deák, Carole Ampe and Jari Hinsch
Mikkelsen

toekomstig gebruik van bodemgegevens. Alle bijdrages
bevestigen dat een interdisciplinaire aanpak niet meer weg
te denken is en vormen samen een eerbetoon aan Roger

Technical editor: Mariebelle Deceuninck
English language reviewer: Caroline Landsheere

Langohr, emeritus professor aan de Universiteit Gent, vak-

Graphic design: Frederick Moyaert

groep Geologie en Bodemkunde die hierin een pioniersrol

Printing & binding: Die Keure, Bruges

vervulde en deze aanpak wijd heeft uitgedragen.

Publisher: Raakvlak, Archaeology, Monuments and
Landscapes of Bruges and Hinterland, Belgium,
www.raakvlak.be

Bestellen kan door overschrijving van € 60 (€55 + 5 €
verzendingskosten) naar Raakvlak op het rekeningnummer
BE79-0910-1283-3533 (BIC:GKCCBEBB) met vermelding
van “Soils as records of P&P” en het sturen van een e-mail
naar info@raakvlak.be met je adresgegevens.
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Helaas geen dino’s te
vinden: Raakvlak in de
pers in 2019
Uiteraard zijn we altijd blij met wat persaandacht, maar de aandacht die we in 2019 kregen was ronduit overdonderend!
Maar liefst 51 keer werd er over onze activiteiten, onderzoeken en publicaties gecommuniceerd in de pers! We verschenen online en op papier in de krant, kwamen op de radio en waren te zien op tv met onderwerpen zoals de archeologische opgraving op het Beursplein (Brugge), de Archeologische Naaktkalender en nieuwe publicaties. Op deze manier
konden we werken aan de naamsbekendheid van Raakvlak en het draagvlak voor erfgoed verbreden bij het grote publiek.
Hou je ogen open voor Raakvlak in de pers in 2020!
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Beursplein boeit de
Bruggeling
Afgelopen zomervakantie vonden archeologische
opgravingen plaats op het Beursplein. Raakvlak stuurde een
warme oproep naar de Bruggelingen om via verschillende
publieksactiviteiten deel te nemen en die oproep werd
massaal beantwoord.
De interesse voor archeologie is groot bij de
Bruggeling!
Via een kijkvenster konden passanten de ‘homo
archaeologicus’ (de archeologische mens) observeren in
zijn natuurlijke habitat: een archeologische site. Elke dag
kwamen nieuwsgierige Bruggelingen een kijkje nemen naar
de vooruitgang van de site. Ook op sociale media werd
het verloop van de opgraving goed gevolgd: het dagelijkse
dagboek werd in grote getale geliket en gedeeld.
Iedere woensdag werd een archeologisch spreekuur
gehouden van 15u tot 16u. Geïnteresseerden kregen een
extra woordje uitleg over de site en konden al hun vragen
over archeologie stellen aan de archeologen. Regen of
extreme hitte: niets kon de Bruggelingen tegenhouden,
iedere week stonden ze klaar voor een update.
In totaal kwamen we 20 keer in de pers (krant, lokale pers
en radio) met de opgravingen en onze publieksactiviteiten.
Van Raakvlak Rakker naar Junior Archeoloog
Brugse kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van het
basisonderwijs stapten in de (veiligheids-)schoenen van
een archeoloog tijdens de workshop ‘Van Raakvlak Rakker
naar Junior Archeoloog’. De hele dag namen de Raakvlak
Rakkers deel aan het archeologisch onderzoek. Ze leerden
werken met een truweel, gingen op zoek naar munten met
een metaaldetector en mochten zelfs een middeleeuwse
gracht opgraven. Alle aspecten van een archeologische
opgraving kwamen aan bod: coupes zetten, metaaldetectie,
bodemkunde, vondsten wassen, scherven puzzelen,
registratie…
In totaal werden er vier sessies georganiseerd en kregen 38
kinderen het diploma ‘Junior Archeoloog’ overhandigd door
schepen Nico Blontrock en voorzitter van Raakvlak, raadslid
Pascal Ennaert. Hierna volgde de kans om hun familie zelf
rond te leiden op de site. Moe, maar voldaan konden de
kersverse junior archeologen naar huis met een heel pak
nieuwe kennis en erg vuile handen.
Give a Day
Niet alleen kinderen kregen de kans om deel te nemen
aan de opgravingen, via de website van het platform Give
a Day konden Bruggelingen zich opgeven als vrijwilliger om
te helpen bij de vondstverwerking op de site. Vijfentwintig
vrijwilligers kwamen één of meerdere halve dagen letterlijk
de handen uit de mouwen steken door aardewerk en
botmateriaal te wassen. Daarnaast kwamen ook heel wat
erkende metaaldetectoristen de site onderzoeken met hun
detectors wat leidde tot prachtige metalen vondsten.
Beursplein dankt de Bruggeling
Een dikke dankjewel van het hele Raakvlakteam aan alle
Bruggelingen voor jullie interesse, enthousiasme en
medewerking aan de opgraving van het Beursplein! Met
jullie bijdrage en steun kwamen we heel wat meer te weten
over ons rijk middeleeuws patrimonium.
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Rondleidingen en workshops
Erfgoed zit in de lift! In 2019 mochten wij een groot aantal bezoekers verwelkomen in ons depot, op archeologische sites
en bij activiteiten. Niet alleen leerlingen kwamen op bezoek in ons gebouw, ook leerkrachten, vrijwilligers en de cultuurraad van Beernem konden genieten van de deskundige uitleg van onze medewerkers. Tijdens de opgraving in Oostkamp kwamen maar liefst 200 leerlingen een kijkje nemen naar hoe het eraan toegaat op een archeologische site. De
‘Vuilniszak op school’ workshop werd in 14 klassen gegeven en het Merovingisch huis werd drie keer opengesteld voor
bezoekers. Meer dan 1000 erfgoedliefhebbers kwamen langs tijdens Erfgoeddag, Archeologiedagen, het Krikrakfestival
en andere activiteiten. Aan iedereen die gekomen is: proficiat! Aan iedereen die niet gekomen is: in 2020 heb je nog veel
kansen om deel te nemen aan onze vele publieksactiviteiten, tot dan!
Activiteiten
25/04

Erfgoednocturne

Brugge

Geen gegevens

28/04

Erfgoeddag

Brugge

Geen gegevens

15/06

Archeologiedagen:
Romeinse vismarkt

Knokke-Heist

1000 bezoekers

17/10

YOUCA Action Day

Brugge

5 studenten (middelbaar)

2-3/11

Krikrak festival

Brugge

140 bezoekers

10/11

Urban Trail

Brugge

Loopwedstrijd

16/11

Make Belgium Great
Again

Brugge

3 vrijwilligers
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Op bezoek bij Raakvlak
30/01

Teambuilding BS De
Wassenaard

Brugge

Leerkrachten

4/06

Vrijwilligers van het
Rijksarchief

Brugge

45 personen

27/06

Cultuurraad

Beernem/Oedelem

25 personen

30/09

Teambuilding Dienst
P&O

Brugge

15-20 personen

18/10

Steinerschool Brugge

Brugge

25 leerlingen + begeleider

21/11

Sint-Leo Hemelsdaele

Brugge

1 klas derde middelbaar

14/01

VBS De Regenboog

Beernem

2 klassen vijfde leerjaar

21/10

VBS Sint-Leo Hemelsdaele

Brugge

3 klassen vijfde leerjaar

21/11

BS Gistelsesteenweg

Brugge

2 klassen vijfde leerjaar

22/11

Freinetschool Klimop

Oostkamp

1 klas vijfde leerjaar en 1
klas zesde leerjaar

27/11

BS De Vaart

Oostkamp

2 klassen vijfde leerjaar en 2
klassen zesde leerjaar

13/12

BS De Notelaar

Oedelem

1 klas vijfde leerjaar

22/11

Freinetschool Klimop

Opgraving Oostkamp

1 klas vijfde leerjaar en 1
klas zesde leerjaar

29/11

BS De Vaart

Opgraving Oostkamp

2 klassen vijfde leerjaar en 2
klaasen zesde leerjaar

29/11

BS Koning Boudewijn

Opgraving Oostkamp

1 klas vijfde leerjaar en 1
klas zesde leerjaar

29/11

VBS Sint-Pieter

Opgraving Oostkamp

3 klassen zesde leerjaar

12/12

VBS Sint-Pieter

Opgraving Oostkamp

2 klassen vijfde leerjaar

27/05

Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut

Brugge

1 klas derde middelbaar

20/06

Gemeenschapsinstelling De Zande

Beernem

1 klas middelbaar

14/09

WZC Hallenhuis

Brugge

Hallenfeest BBQ

Vuilniszak op school

Scholen op bezoek bij opgraving

Merovingisch huis
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Zwinstreek Zonder Grenzen
Week van de Zwinstreek: 21-29
september 2019
Zaterdag 21 september – Molenroute en broodjes bakken aan de
Schellemolen en Hoekemolen
Tijdens de hele week konden
bezoekers via een Molenroute
met de fiets of auto twaalf molens
bezichtigen. Bijhorend bij de route
werd een brochure ontwikkelt door

Tevreden organisatoren van de excursie

Nathalie de Visser en Raakvlak met

‘Koekoekseieren in het Zwinnest’

informatie over de molens. Op de
startdag (21/09) waren vele van
deze molens open voor het publiek.

In september 2018 startte Raakvlak

erfgoedactiviteiten in de week van

met het eenjarig project Zwinstreek

de Zwinstreek 2019 die we hier-

Zonder Grenzen, dat werd mogelijk

onder graag even toelichten. Een

gemaakt dankzij de financiële onder-

tweede actie was het verkennen van

steuning van het Scheldemondfonds.

de huidige VR-toepassingen om de

Raakvlak vond voor dit project twee

verloren Zwinhavens opnieuw tot

solide partners in de provincie West-

leven te wekken. Deze verkennings-

Vlaanderen en Erfgoed Zeeland.

ronde zal een verlengstuk krijgen
in de tentoonstelling van de UGent
over deze havens in 2021. Een derde

V

oor de uitvoering van het project werden Nathalie De Visser

en Caroline Ryssaert als projectcoördinatoren aangesteld. Het doel
van het project was om het erfgoed
in de grensoverschrijdende Zwinstreek beter op de te kaart zetten en
de samenwerking tussen de erfgoedpartners aan te zwengelen.

actie was het maken van een grensoverschrijdende dijkenkaart. Met de

Daarnaast konden deelnemers op
deze dag ook gratis broodjes bakken
samen met Raakvlak bij de Hoekemolen in Hoeke en de Schellemolen
in Damme. Het meel dat daarbij
gebruikt werd, kwam recht van de
draaiende molens. Daarbij werd ook
een lekker glaasje Romeinse wijn
geschonken voor de liefhebbers.
Wie graag de route wil beleven, kan
nog altijd de brochure downloaden
via de website van Raakvlak.

Collector app for ArcGIS in de hand

Zondag 22 september – Lezing

kan je het hele kust- en polderge-

Vuur, Zee, Zout. Het ontstaan van

bied afspeuren naar zichtbare of

een Romeinse zoutproductie door

onzichtbare erfgoedsporen. Tot slot

Michiel Dekoninck

werd een inspiratieavond georganiseerd om het project in de kijker te
plaatsen en de app voor te stellen.
Archeologen, historici, heemkun-

Concreet leidde het project tot een

dige kringen of vrijwilligers kunnen

een grensoverschrijdende molen-

ook zelf met de app aan de slag en

brochure en een ruime waaier aan

erfgoedelementen toevoegen.

- 44 -

“Zonder zout kan men geen
beschaafd leven leiden”. Deze
uitspraak van Plinius de Oudere
illustreert perfect de lezing ‘Vuur,
Zee, Zout. Het ontstaan van een Romeinse zoutindustrie’ door Michiel
Dekoninck op 22 september in
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Sfeerbeelden van de molenroute
Sincfala. Zout had een prominente

en professor archeologie Wim De

Iedereen ging alvast met heel wat

plaats in de Romeinse samenleving

Clercq. Met de bus werden ver-

nieuwe taalkennis naar huis.

en werd gebruikt voor de bewaring

schillende locaties bezocht tussen

en bereiding van voedsel, leer-

Damme en Sluis waarbij informatie

looien, metallurgie, geneeskunde,

werd gegeven over de laatmiddel-

rituelen … In zijn lezing gaf Michiel

eeuwse havens van het voormalige

uitleg over de zoutproductie in het

Zwin. Onder andere ballastkeien,

algemeen en lichtte hij ook zijn

die overal in de Zwinstreek zicht-

Van welk graan maakten de Me-

doctoraatsstudie toe. Er was veel

baar zijn, kwamen aan bod ter il-

napiërs brood? Waar komt het

interesse voor de lezing en ook het

lustratie van de handelsrelaties met woord ‘teljoor’ vandaan? Waarom

proeven van verschillende soorten

het buitenland. Ondanks het slechte wordt Brugge de Europese chocola-

zout uit de hele wereld werd bij-

weer was de excursie bijna volge-

dehoofdstad genoemd? Op deze en

zonder gesmaakt.

boekt. Er zijn zelfs al aanmeldingen

andere vragen gaf Arnout Zwae-

voor volgend jaar!

nepoel het antwoord tijdens zijn

Hiernaast konden erfgoedliefhebbers ook de hele week gratis een

Vrijdag 27 september – Lezing

rondleiding meepikken in Museum

Waar onze woorden vandaan ko-

Sincfala voor de expo ‘Romeinen in

men door Véronique De Tier

de Zwinstreek’. De bezoekers gingen naar huis met een pak nieuwe
kennis over de Romeinse periode in
de Zwinstreek.

lezing ‘De Gastronomische identiteit van de Zwinstreek in historisch
perspectief’. Een klein, maar zeer
enthousiast publiek kon genieten
ook duidelijk werd tijdens de recep-

weten nu het antwoord op deze

tie bij afloop.

vraag. Deze boeiende uiteenzetting
had plaats in het belfort van Sluis.

ding van geoloog Roland Dreesen

tief door Arnout Zwaenepoel

daan? Meer dan 50 deelnemers

Koekoekseieren in het Zwinnest

Zwinnest’ door onder begelei-

Zwinstreek in historisch perspec-

van deze smakelijke vertoning, wat

over taalgebruik in de Zwinstreek

excursie ‘Koekoekseieren in het

Gastronomische identiteit van de

Waar komt het woord Zwin van-

Dinsdag 24 september – Excursie

Op dinsdag 24 september ging de

Zondag 29 september – Lezing De

Het onderwerp zorgde voor hevige
discussies over of je nu touteren of
beizen moet zeggen als je schommelen bedoelt en nog veel meer.
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Het valt niet te ontkennen, de Week
van de Zwinstreek was een groot
succes. Het is duidelijk dat inwoners van de Zwinstreek vragende
partij zijn voor meer erfgoedactiviteiten over de grenzen heen. Dat
smaakt naar meer!
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Soils as records of Past and
Present: the geoarchaeological
approach
Op 6 en 7 november 2019 organiseerde
Raakvlak de GeoArchaeological
Meeting Bruges 2019

De focus van het congres lag op het belang van bodem-

een vijftiental posters werden voorgesteld aan het publiek.

kunde binnen het archeologisch onderzoek. Het toepassen

Menselijke activiteiten laten sporen na in de bodem die wij

van aardwetenschappelijke onderzoekstechnieken in de

eeuwen of zelfs duizenden jaren later kunnen achterhalen.

archeologie is namelijk sterk toegenomen in de voorbije 20

Zo kunnen we goed bewaarde bodems als een geschiede-

jaar. Het was dan ook dringend tijd voor een congres waar

nisboek of als een ‘book of nature’ lezen. Hiernaast was er

Belgische onderzoekers hun bevindingen konden uitwisse-

ook aandacht voor de nieuwste onderzoeksmethodes en

len met collega-onderzoekers uit heel Europa.

strategieën. De steentijdopgraving bij Kerkhove stuwdam

Het congres was een gezamenlijk initiatief van Raakvlak, de
Vlaamse Landmaatschappij en de Dienst voor Patrimonium
en Archeologie van Neuchâtel, Zwitserland. Wat begon

(gemeente Ruien) is een voorbeeld van hoe natuur–wetenschappelijk onderzoek (pollenonderzoek, vruchten- en
zadenonderzoek, geofysische prospectie, sedimentologie,
bodemkunde, geomorfologie) kan toegepast worden bij

als een klein ideetje groeide uit tot een hele onderneming
voor de vier organisatoren, Jari Hinsch Mikkelsen (Raakvlak),
Carole Ampe (VLM), Judit Deák (Neuchâtel) en Mariebelle

een archeologische opgraving, zodat we een goed beeld
krijgen van het landschapsgebruik in het verleden. Bij
onderzoek in het Brugse Ommeland is het lezen van het

Deceuninck (Raakvlak). Het kernteam kon echter rekenen

landschap van uiterst belang. In de kustpolders wordt een

op de inzet van het hele Raakvlakteam om er samen een

archeologisch dossier altijd opgestart met een landschap-

geslaagd congres van te maken.

pelijk booronderzoek om het landschap beter in kaart te

Op de eerste dag bracht een excursie de deelnemers van

brengen.

Brugge naar Damme, over Zeebrugge en Ramskapelle, naar
het museum Sincfala in Heist. In de haven van Zeebrugge

Het hoogtepunt van de dag was de lezing van Roger
Langohr, die met veel overgave een overzicht gaf van zijn

werd een kleine profielput gegraven om de verschillende

onderzoeksresultaten uit bodemstudies in België, maar ook

bodemlagen van dichtbij te bekijken.

in het buitenland. Hij nam ons mee op zijn expedities naar

Op de tweede dag vonden zowat 100 onderzoekers uit ver-

Chili, Peru, Paaseiland, Vietnam, Congo en Ethiopië en als

schillende hoeken van Europa de weg naar de Vriendenzaal afsluiter zong hij “What a wonderful world” van Louis Armvan het Groeningemuseum. Meer dan tien sprekers gaven

strong. Wat een wondermooie afsluiter van een succesvol

inzicht in het bodemonderzoek van verleden tot heden en

internationaal congres, bedankt Roger.
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Raakvlak schrijft geschiedenis
Een van onze kerntaken is het beschikbaar maken en verspreiden van kennis over archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Brugge en het Ommeland. Ook dit jaar zorgde Raakvlak hiervoor door
bijdragen te leveren aan nationale en internationale tijdschriften en magazines. In 2019 diende medewerker
Stefan zijn masterthesis in met als titel ‘Welke mogelijkheden biedt het lokale ruimtelijk beleid voor het behoud en beheer van geïnventariseerd onroerend erfgoed?’ als afsluiter van zijn opleiding ‘Erfgoedstudies’ aan
de Universiteit Antwerpen. Daarnaast publiceerden we niet één, maar twee boeken: de vernieuwde editie
van ‘Op het Raakvlak van twee landschappen’ en ‘Soils as records of Past and Present’! Twee stevige boeken
die niet mogen ontbreken in de boekenkast van erfgoedliefhebbers. Hieronder volgt een lijst van artikels en
publicaties van Raakvlakmedewerkers uit 2019.
Beke, F., Mikkelsen, J.H., & van den Dorpel, A.C. 2019. The evolution and medieval re-use of a prehistoric barrow at Wielsbeke (West Flanders, Belgium) (p. 231-242). In: Judit Deák,
Carole Ampe & Jari Hinsch Mikkelsen (eds.) Soils as records of past and present. Brugge: Die Keure. 319p.

Cruz, F., Sergant, J., Storme, A., Allemeersch, L., Aluwé., K., Jacops, J., Vandendriessche, H., Noens, G., Mikkelsen, J.H., Rozek, J., Laloo, P., & Crombé, Ph. 2019. Méthodologie d’une recherche paléoenvironnementale en archéologie préventive. L’exemple du site de Kerkhove Stuw (Belgique) (p. 175-188). In: Judit Deák, Carole Ampe & Jari Hinsch Mikkelsen (eds.) Soils as
records of past and present. Brugge: Die Keure. 319p.

Deák J., Ampe C. & Mikkelsen J.H. (editors) Soils as records of past and present. Raakvlak: Brugge. 319p.

Deák, J., Ampe, C. & Mikkelsen, J.H. 2019. From soils surveys to archaeological sites and beyond: research strategies and original approaches for interpreting soils, anthropic activity,
and environmental changes (p. 9-14). In: Judit Deák, Carole Ampe & Jari Hinsch Mikkelsen (eds.) Soils as records of past and present. Raakvlak: Brugge. 319p.

Deconynck, J., De Gryse, J., Landsheere, C., Laloo, P. & Vandevelde, S. 2019: Een begraafplaats voor een inheems-Romeinse Familie in Sijsele (p. 81-82). In: Bieke Hillewaert & Marc
Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Decraemer S., 2019, Welke mogelijkheden biedt het lokale ruimtelijk beleid voor het behoud en beheer van geïnventariseerd onroerend erfgoed?, ongepubliceerde masterscriptie,
170p.

Hillewaert B., Hollevoet Y., Deforce K. & Ervynck, A., m.m.v. Baeteman, C., Bastiaens, J., Crombé, Ph., Mikkelsen, J. & Verwerft, D. 2019: Sporadische menselijke resten tijdens de laatste
ijstijd (p. 15-20). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B., Hollevoet Y., Deforce K., Ervynck, A. & Verwerft, D., m.m.v. Baeteman, C., Bastiaens, J., Crombé, Ph. en Mikkelsen, J. 2019: Jagers-verzamelaars in een warmer tijdperk (p.
20-23). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B., Hollevoet Y., Deforce K., Ervynck, A. & Verwerft, D. 2019: De eerste sedentaire boeren (p. 25-27). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee
landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B., Hollevoet Y., Deforce K. & Lambrecht, G., m.m.v. Baeteman, C., Bastiaens, J., Demulder, G. en Mikkelsen, J. Honderden Monumenten voor de doden (p. 30-39). In: Bieke
Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B. & Hollevoet Y., m.m.v. Baeteman, C., Demulder, G. en Mikkelsen, J. 2019: Schaarse resten uit de Ijzertijd (p. 39-42). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het
Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B., m.m.v. Baeteman, C., Bastiaens, J., Deforce, K., Ervynck, A. en Mikkelsen, J. 2019:Een Dynamisch Getijdenlandschap tijdens de Eerste Eeuwen (p. 46-47). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert B., m.m.v. Mikkelsen, J. 2019. De Zandstreek rond Brugge: Een vlak to licht Golvend Pleistoceen Landschap (p. 50). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert, B., m.m.v. Baeteman, C., Deforce, K., Ervynck, A. & Mikkelsen, J. 2019: Dynamiek en opnieuw evenwicht in de Kusterosie (p. 97). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.).
Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert, B., m.m.v. Baeteman, C. & Mikkelsen, J. 2019: De Ontginning van het Landschap (p. 141-144). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Hillewaert, B., & Roelens, F. 2019: Raadsels rond de Oudste Sporen op de Burg (p. 147-152). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de
vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.
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Hollevoet Y., Hillewaert B. & De Clercq, W., m.m.v. De Force, K., Huyghe, J., Vanhoutte, S., Van Thienen, V. & Verwerft, D. 2019: Boeren, soldaten en handelaars. Vondsten en vindplaatsen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. (p. 55-77). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge.
Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Huyghe, J.. 2019: Een buitengewoon stukje Romeins Vaatwerk (p. 75-76). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Huyghe J. 2019, Een vreemde vogel op het dak. in: Musea Brugge Magazine, jaargang 39, dec. 2019, pp. 28-29

Lambrecht Griet, Roelens Frederik, Verwerft Dieter, Huyghe Jan en Mikkelsen Jari Hinsch 2019: Onderzoek in Brugge en ommeland (W.-Vl.) in: Archaeologia Medieaevalis nr.42 pp,7677.

Landsheere C., 2019. Infocontact januari: Dossier Raakvlak – wie en wat is Raakvlak + Dagboek van een Raakvlakker. Brugge: Stad Brugge. p6-9

Landsheere C., 2019. Infocontact Lente: Romeinen in de Zwinstreek. Collega’s Raakvlak Schitteren in nieuwe film: “Romeinen in de Zwinstreek”. Brugge: Stad Brugge. P10-11

Landsheere C., 2019. Interview met de puzzelclub, Ex Situ nr 24, 36-39.

Landsheere C., 2019. YOUCA Action Day. Deze job is niet voor doetjes!, Ex Situ nr 22, 28-32

Mikkelsen, J. 2019: Polders, Podzols en Archeologie (p. 31-32). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de vroegste geschiedenis van
Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Mikkelsen J. en Deceuninck M., 2019, Raakvlak heeft een geslaagd internationaal congres rond het maritieme cultuurlandschap van Brugge achter de rug. In: Musea Brugge Magazine,
jaargang 39, maart 2019.

Mikkelsen, J.H., Langohr, R., Vanwesenbeeck, V., Bourgeois, I. & De Clercq, W. 2019. The byre’s tale. Farming nutrient-poor cover sands at the edge of the Roman Empire (NW-Belgium)
(p. 65-85). In: Judit Deák, Carole Ampe & Jari Hinsch Mikkelsen (eds.) Soils as records of past and present. Raakvlak: Brugge. 319p.

Noens G., Verwerft D., Mikkelsen J. H., Sergant J. & Van Baelen A., 2019. 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). Notae Praehistoricae, 38/2018 : 169-190.

Roelens, F. (2019) Moerbuizen, sleutels en waterputten: noviteiten met betrekking tot de middeleeuwse watervoorziening in Brugge (W.-Vl.) in: Archaeologia Medieaevalis nr.42 pp,7677.

Roelens F., 2019, Archeologisch onderzoek in kerk van Westkapelle levert mooie resultaten. In Musea Brugge Magazine, jaargang 39, maart 2019.

Roelens F., 2019, Wie zoekt die vindt. In Musea Brugge Magazine, jaargang 39, september 2019.

Storme, A., Cruz, F., Allemeersch, L., Vandendriessche, H., Deforce, K., Mikkelsen, J., Aluwé, K., Boudin, M. and Sergant, J. 2019. Early Holocene slope erosion in the Scheldt basin (Belgium): Naturally and/or human induced? Geomorphology 337, 79-93.

Verwerft D., 2019: Een Romeinse terp in Ramskapelle: Een sterk staaltje landschapsarchitectuur in de Zwinstreek, Ex Situ nr 24, 18-21

Verwerft D., 2019, Romeinen in de Zwinstreek de creatie van een campagnebeeld. In: Musea Brugge Magazine, jaargang 39, juni 2019.

Verwerft D., Deschepper E., Huyghe J. & Mikkelsen J.H.. 2019. Kleinschalig boeren op de zandrug: een 10e-eeuwse landbouwnederzetting langs de Barrièrestraat in Sint-Michiels en
het rurale landschap rond Brugge in: HANDELINGEN VAN HET GENOOTSCHAP VOOR GESCHIEDENIS. 156(2). p.241-262

Verwerft D. en Huyghe J. 2019: Bezoekersgids. Romeinen in de Zwinstreek (bij expo in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, 15 juni tot en met 30 november).

Verwerft, D., Mikkelsen, J.H. & De Clercq, W. 2019. Curbing the tide. The discovery of a Roman terp along the Heistlaan in Ramskapelle (Knokke-Heist) (p. 243-259). In: Judit Deák, Carole
Ampe & Jari Hinsch Mikkelsen (eds.) Soils as records of past and present. Brugge: Die Keure. 319p.

Verwerft, D. & Noens, G. 2019: Prehistorische resten in de oostelijke kustvlakte (p. 24-25). In: Bieke Hillewaert & Marc Ryckaert (eds.). Op het Raakvlak van Twee landschappen, de
vroegste geschiedenis van Brugge. Uitgeverij Van de Wiele: Brugge. 224p.

Zwinstreek zonder grenzen presenteert de molentour 2019, 2019, Raakvlak: Brugge.
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Agenda 2020
September
Jammer genoeg kunnen wij - van-

19-20 september:

7-9 september:

wege de gekende reden - de agenda

Damme 1620

Pint of Science

voor 2020 niet garanderen. De

In 2020 bestaan de Damse stads-

Lezing bij een glazen boterham

meeste grote evenementen zijn

vesten 400 jaar. Daarom slaan

over de opgraving in de Snuffel, die

ofwel geannuleerd (zoals de Erf-

Raakvlak, Stad Damme en Na-

een pottenbakkersatelier aan het

goeddag) ofwel verplaatst (zoals de

tuurpunt de handen in elkaar om

licht bracht.

archeologiedagen).

een ongezien historisch spektakel

Jeugdherberg De Snuffel, Ezelstraat

Als een evenement uiteindelijk niet

te organiseren. In een 17e-eeuws

42, Brugge

doorgaat op de datum die we hier

tentenkamp brengen soldaten,

Gratis

vermelden, alvast onze oprechte

muzikanten en ambachtslieden

excuses. Hou zeker onze website en

de geschiedenis tot leven. Er zijn

sociale media in het oog voor even-

doorlopend demonstraties en rond- Open Monumentendag

tuele updates.

leidingen. Voor families is er een

13 september:

uitgebreid kinderprogramma.

24 september:

Stadsvesten, Damme

Studiedag Bouwarcheologie en

Zaterdag 19 september van

Petrografie

10 tot 17 u

Locatie te bepalen

Zondag 20 september, van
10 tot 16 u
Gratis
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Oktober

November

7-16 oktober
Koolkerke graaft op!
Publieksarcheologie in Koolkerke.

7 en 8 november

Kom langs en graaf mee.

Krikrakfestival

Kasteeldreef, Koolkerke

Kraak de code en breek binnen in de
collectie van Raakvlak

9-11 oktober

Komvest 45, 8000 Brugge

Archeologiedagen in Koolkerke
De publieksopgraving in Koolkerke
doet mee aan de Archeologiedagen.
Kasteeldreef, Koolkerke
9-11 oktober
Archeologiedagen in Assebroek
Rondleidingen in de Cirkels van
Ver-Assebroek.
Kerkdreef, Assebroek
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