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Wie-is-wie?

Raakvlak Mariebelle Deceuninck: administratieve ondersteuning en  projectcoördinatie 
(tot 1 oktober)

Veronique Deknudt: administratieve ondersteuning (vanaf 1 oktober)

Nico Inslegers: fotografie en digitalisatie

Caroline Landsheere: publieksmedewerker

Jari Mikkelsen: diensthoofd en senior bodemkundige

Régy Poppe: erfgoedarbeider

Jurgen Van de Walle: erfgoedarbeider

Serge Van Liefferinge: technisch medewerker

Raakvlak is de intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
(IOED) van Brugge en Ommeland. Ons werkingsgebied omvat 
naast Brugge ook Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Oostkamp, Torhout en Zedelgem. 

Onder Raakvlak vallen vier cellen: het onroerenderfgoeddepot 
“De Pakhuizen”, de cel IOED Brugge en Ommeland, de cel Aar-
dewerk archeologisch onderzoek en de cel Stadsarcheologie. 

Het Raakvlakteam op uitstap in Damme

Met het hele team van Raakvlak staan we altijd klaar om onze 
passie voor archeologie, depotwerking, bouwkundig en land-
schappelijk erfgoed te delen met het brede publiek.
We stellen het team aan je voor. 
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Onroerenderfgoeddepot De 
Pakhuizen

IOED Brugge en Ommeland

Jan Huyghe: depotbeheerder

Griet Lambrecht: depotbeheerder

Stefan Decraemer: Onroerend Erfgoedconsulent (archeologie, bouwkunde en 
landschappen)

Frederik Roelens: Onroerend Erfgoedconsulent (archeologie, bouwkunde en 
landschappen (tot 1 november)

Aardewerk Archeologisch onder-
zoek

Caroline Landsheere: archeoloog

Frederik Roelens: archeoloog (tot 1 november)

Dieter Verwerft: archeoloog

Stadsarcheologie Frederik Roelens: stadsarcheoloog (vanaf 1 november)



2020: het jaar van de ontsmettingsalcohol
Wij hebben allemaal de gevolgen van 
het Covid-19 virus mogen ondervinden, 
op het werk, thuis, in de winkels, tijdens 
ons verlof... Bij Raakvlak was het niet 
anders in 2020. 

Zo hadden wij bijvoorbeeld Damme 
1620 gepland: een groots, twee-daags 
publieksevenement waarbij we samen 
met Stad Damme de zevenster 400 jaar 
terug de tijd in gingen toveren. Iedereen 
stond te popelen. Eerst hoopten we dat 
het nog zou lukken in juni, dan werd het 
evenement uitgesteld tot in het najaar, 
maar uiteindelijk werd alles afgelast… Of 
niet afgelast, uitgesteld! Onze plannen 
halen wij terug uit de kast in de zomer 
van 2022! 

Tijdens de verschillende lockdowns 
werkte Raakvlak verder in het veld, het 
depot of achter de thuiscomputer (zie 
hieronder). Doordat Raakvlak beschikt 
over grote depot- en kantoorruimtes 
waarin enkele van onze erfgoedarbei-

ders veilig konden doorwerken en 
omdat het team bestaat uit dynami-
sche en flexibele medewerkers heeft 
corona niet geleid tot ‘productiever-
lies’, maar enkel tot een herschikking 
en verplaatsing van de werktaken. Zo 
was 2020 het jaar waarin een deel van 
de historische digitale achterstand 
van onze collectie werd ingehaald. 
Nooit eerder werden er zoveel ensem-
bles herverpakt, gefotografeerd en ge-
registreerd (pagina 11). 

En die lockdown had nog andere voor-
delen. Zo kreeg Raakvlak in het voor-
jaar de nodige rust om een ambitieus 
en coherent beleidsplan uit te werken. 
Het beleidsplan werd in de loop van 
de zomer door alle acht gemeentera-
den goedgekeurd en beslaat de peri-
ode 2021-2026. Wij zijn vooral trots 
op de structurele integratie van het 
wetenschappelijk onderzoek als een 
evidente basis voor een kwalitatie-
ve publieks- en schoolwerking. Deze 

aandachtspunten lopen nu als een rode 
draad doorheen het beleidsplan dat op-
gebouwd is rond vijf strategische en 23 
operationele doestellingen, die verder 
onderverdeeld zijn in 47 actieplannen 
en maar liefst 123 concrete acties.

Daarnaast kreeg Raakvlak de tijd om 
heel wat oude en minder oude archeo-
logische onderzoeken af te ronden van 
veldwerknota’s tot eindrapporten. Zo 
voerden we in maart naar aanleiding 
van een vondstmelding van Schepen 
Blontrock op een verlaten St-Jansplein 
een kleine archeologisch opgraving uit 
(pagina 18). In navolging van de opgra-
ving werd het plein in samenwerking 
met de UGent enkele maanden later met 
de georadar onderzocht. Ook in het Ste-
delijk Conservatorium gingen de werken 
gewoon voort. Raakvlak stond in voor 
de archeologische opgraving bij het ver-
diepen van de vloeren en kelders (pagi-
na 17). De aangetroffen ovens wijzen op 
ambachtelijke activiteiten op meer dan 
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2020: het jaar van de ontsmettingsalcohol

Hoe zag thuiswerken er uit bij Raakvlak? 

3m onder het huidige straatniveau. De 
exacte functie ervan blijft voorlopig nog 
een raadsel en vraagt bijkomend natuur-
wetenschappelijk onderzoek. 

In 2020 investeerden we volop in digi-
taal. Gewapend met een nieuwe go-pro 
camera maakten we allerlei filmpjes en 
foto’s voor een breed erfgoeduitgehon-
gerd publiek tijdens Open Monumenten-
dag, Archeologiedagen, op archeologi-
sche sites, en ook tijdens Pottenkijkers 
in het Archeologiemuseum. Toen de 
tweede coronagolf op ons afkwam, 
werd het onmogelijk om het publiek uit 
te nodigen om de ontmanteling van het 
museum van dicht bij mee te maken. Als 
alternatief bezorgden wij jullie dagelijks 
video’s, foto’s en uitleg over de omvang-
rijke collectie die het museum rijk is 
(pagina’s 23, 24, 25, 26, 27, 41).

In het bijzonder zal 2020 herinnerd wor-
den als het jaar waarin ons diensthoofd 
Hubert De Witte, de eerste stadsarcheo-

loog, met pensioen ging. Na 43 trouwe 
dienstjaren kan hij zich nu toespitsen 
op zijn hobby’s en zijn familie. Geluk-
kig heeft Hubert ons beloofd dat hij 
ook in de toekomst Raakvlak zal blijven 
steunen met zijn ervaring en zijn ken-
nis. Het aanstellen van een nieuwe vol-
tijdse stadsarcheoloog op 1 november 
was een grote mijlpaal voor Raakvlak 
(pagina’s 20-21). De cel Stadsarcheolo-
gie Brugge werkt uitsluitend voor Stad 
Brugge en is het aanspreekpunt voor 
de inwoners van Brugge. In de eerste 
weken werden vooral archeologische 
adviezen aangeleverd aan andere 
stadsdiensten. Op termijn zullen ook 
publieksactiviteiten volgen.

Er mag geen twijfel bestaan, wij mis-
sen elkaar als team. Het zoveelste di-
gitale overleg of digitale koffiepauze 
zal nooit een volwaardig alternatief 
zijn voor een echt gesprek aan onze 
vergadertafel. Maar het meest missen 
we zonder enige twijfel het dagelijkse 

contact met onze vrijwilligers (pagina’s  
36-37). Wij missen ontzettend de we-
kelijkse koffieklets, hun glimlach, hun 
kennis en hun gedrevenheid en wach-
ten vol ongeduld op de dag dat wij ze 
allemaal terug mogen ontvangen. Het 
zal een blij wederzien worden en er zal 
ongetwijfeld meer dan één fles bubbels 
geopend moeten worden om dat te vie-
ren!

Tenslotte, als 2018 voor Raakvlak een 
grand-cru jaar was, en 2019 de millé-
sime van de champagnes, dan zou ik 
2020 omschreven als het jaar van de 
ontsmettingsalcohol. Laat ons hopen 
dat 2021 opnieuw een topjaar zal wor-
den. 

Jari Hinsch Mikkelsen
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Interview: Zicht op Onroerend Erfgoed
In 2020 moesten horeca, cultuurinstel-
lingen en nog veel meer organisaties tij-
delijk de deuren sluiten. Wandelen werd 
hierdoor een van de meest populaire 
vrijetijdsbestedingen. Vele wandelaars 
zochten hiervoor lokale erfgoedplekken 
op. Het perfecte moment om polshoog-
te te nemen bij de voorzitter en vice-
voorzitter van het beheerscomité van 
Raakvlak: Pascal Ennaert en Lieselotte 
Denolf. 

Konden jullie in 2020 ook tot rust komen 
op een erfgoedplek? Welk erfgoed in jul-
lie eigen gemeente ligt nauw aan jullie 
hart?

Lieselotte: “In Torhout werden 3 bro-
chures gepubliceerd over wandelingen 
in onze bossen en rond onze kastelen. 
Groenhove en D’Aertrycke zijn heel tof, 
ook met kinderen, maar in het bos rond 
Kasteel Wijnendaele kun je je echt nog 
alleen op de wereld wanen en dat brengt 
wel iets te weeg in me. Kastelen, en ook 
wel kerken, zijn plekken waar ik tot rust 
kom en echt kan genieten van het mooie 
erfgoed. Ik heb een zwak voor Kasteel 
Ravenhof. Het ligt middenin de stad en 
is omwald met water, heeft een mooi 
park en mooie tuin eromheen. Heel wat 
Torhoutenaars komen daar verpozen.” 

Pascal: “Ik ben ook veel gaan wandelen. 
In Brugge is er heel veel erfgoed, dus 
het was soms moeilijk kiezen. Een plek 

die weinig Bruggelingen frequenteren, 
maar waar ik dikwijls kom, is het stuk-
je vesten tussen de Smedenpoort en 
de Bloedput. Dat is echt een prachtige 
plek om te wandelen. Als je naar de 
overkant van de vesten kijkt, krijg je 
de illusie dat je in de Ardennen zit. 
Mijn favoriete plek in Brugge is een 
private woning, namelijk het Huis De 
Patience. Het is enkel uitzonderlijk 
toegankelijk op speciale dagen zoals 
bijvoorbeeld Open Monumentendag. 
In het huis kan je nog een laatmid-
deleeuwse muurschildering zien met 
Sint-Joris en de draak en enkele an-
tieke helden. Er zijn weinig Brugge-
lingen die het kennen, laat staan het 
hebben gezien, maar het is werkelijk 
ongelooflijk indrukwekkend. Ik zou zo 
geld op tafel leggen om daar morgen 
nog eens naartoe te mogen. Het is 
een teletijdsmachine naar de middel-
eeuwen.” 

Jullie passie voor erfgoed klinkt door-
heen jullie antwoorden. Waar komt 
jullie persoonlijke interesse in erfgoed 
vandaan? 

Pascal Ennaert tijdens een coronawandeling in ‘t Zwin (Knokke-Heist)

Pascal: “Mijn liefde voor geschiede-
nis is ontstaan door een aantal goede 
leerkrachten geschiedenis en de his-
torische jeugdliteratuur die we toen 
verplicht moesten lezen. Mijn interes-
se is alleen maar gegroeid sinds ik 
gemeenteraadslid ben in Brugge. Dan 

wil je namelijk zo veel mogelijk weten 
over je eigen stad. Dat historische luik 
komt daar zeker ook bij kijken.”

Lieselotte: ““Ik ben opgegroeid in een 
oud herenhuis. Mijn ouders hebben het 
zoveel mogelijk in de oorspronkelijke 
staat bewaard. Als kind snapte ik niet 
goed waarom ramen, deuren, vloeren 
bewaard moesten blijven. Het is pas 
achteraf dat ik dat heb leren apprecië-
ren, want ze hebben de ziel van het art-
decohuis echt wel weten te bewaren. En 
door gebouwen met een ziel raken men-
sen geïntrigeerd. Als je schepen van erf-
goed wordt, besef je dat je ook daarin 
een grote verantwoordelijkheid draagt. 
Je leest, je vormt een visie en raakt er-
door gebeten. Wanneer de erfgoedkrie-
bel je vastpakt, laat die niet meer los!”

Waarom is het belangrijk om te blijven 
investeren in Onroerend erfgoed? 

Pascal: “Er zijn volgens mij drie rede-
nen. Eerst en vooral: de emotionele 
reden. Onroerend erfgoed maakt de 
geschiedenis zichtbaar en maakt deel 
uit van wie wij zijn. Mensen weten zeer 
graag waar ze vandaan komen. Onroe-
rend erfgoed is een belangrijk onder-
deel van hun identiteit, hun geschiede-
nis, van hun stad, hun streek en wie ze 
zijn. Een tweede reden is volgens mij de 
esthetische waarde. Een plek waar veel 
authenticiteit is overgebleven, straalt 
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Lieselotte Denolf tijdens een coronawandeling nabij Kasteel Wijnendaele (Torhout) 

meer warmte, intimiteit en rust uit dan 
de koele zakelijkheid van een plek waar 
alleen nog hedendaagse architectuur 
heerst. Waarmee ik geenszins wil zeg-
gen dat ik hedendaagse architectuur 
niet kan appreciëren. Een derde reden 
is een economische/commerciële re-
den. Onroerend erfgoed creëert econo-
mische meerwaarde. Neem de helft van 
het historisch erfgoed weg in Brugge 
en ik denk dat 90% van de horeca zijn 
deuren kan sluiten. Dat zijn correlaties 
die men niet makkelijk legt, maar die 
ontegensprekelijk wel aanwezig zijn.” 

Lieselotte: “Ik vind het ook heel bepa-
lend voor de identiteit van je stad. In-
vesteren in Onroerend Erfgoed is niet al-
leen investeren in wie je was, maar ook 
in wie je bent. Het maakt mensen trots 
op hun omgeving. Neem als voorbeeld 
de kunstacademie gelegen in het oud 
hospitaal ‘Ten Walle’. Er waren stemmen 
om een 17e-eeuwse en een 19e-eeuwse 
kapel af te breken, maar Torhout heeft 
die kunnen restaureren met subsidies. 
Nu is dat echt een parel in de stad en 
een inspirerende omgeving voor jonge 
mensen. Als je zulke plekken kan be-
waren, brengt dat een enorme dynamiek 
teweeg.”

“Investeren in Onroerend Erf-
goed is niet alleen investeren 
in wie je was, maar ook in wie 

je bent.”

Wat is de meerwaarde van een interge-
meentelijk samenwerkingsverband? 

Pascal: “De geschiedenis van Brugge 
stopt niet aan de gemeentegrens, maar 
hangt samen met het Ommeland. Het 
raakvlak tussen zand- en kleigrond in 
het landschap heeft de aanleiding ge-
geven tot de groei van de stad. Je kan 
Brugge en zijn geschiedenis niet los 
zien van zijn omgeving, dus voor Brug-
ge ligt de meerwaarde in het historisch 
kader dat scherper wordt gesteld.” 

Lieselotte: “Voor Torhout - en ik denk 
dat ik ook mag spreken voor de ande-
re gemeenten die aangesloten zijn bij 
Raakvlak - is de extra expertise heel be-
langrijk. Expertise waarvoor je soms te 
klein bent om die als stad of gemeente 
alleen te verwerven. Voor moeilijkhe-
den waarop je stoot of dingen die je 
niet alleen kunt, zoek je best samen-
werkingsverbanden. Wij konden al veel 
genieten van de expertise van Raakvlak 
rond archeologie en bouwkundig erf-
goed. Ik denk dan aan adviezen rond 
gebouwen die op de inventaris onroe-
rend erfgoed staan, maar ook bijvoor-
beeld aan publieksmomenten. Wanneer 
Raakvlak een archeologische opgra-
ving openstelt, komt daar erg veel volk 
op af. Het is maar door mensen zulke 
dingen te laten zien, dat ze er interesse 
in krijgen. Dat is absoluut noodzakelijk 
als je wil werken rond archeologie of 
onroerend erfgoed in het algemeen.”

Is jullie visie op onroerend erfgoed veel 

veranderd tegenover vroeger? 

Pascal: “Ik was vroeger nogal centra-
listisch, terwijl ik me nu behoorlijk kan 
ergeren aan alle regeltjes die door de 
Vlaamse overheid worden opgelegd en 
afgedwongen. Ik vind dat we onroerend 
erfgoed zo veel mogelijk functioneel 
moeten inzetten. Het is maar door ge-
bouwen actief te gebruiken, dat je ze 
ook voor de eeuwigheid kan conser-
veren. Maar ik denk dat de Vlaamse 
overheid met haar “regulitis” dat soms 
echt onmogelijk maakt. Daarnaast stel 
ik vast dat de Vlaamse overheid haar 
investeringen in onroerend erfgoed in 
belangrijke mate wil stopzetten. Als je 
niet meer wil betalen, moet je ook stop-
pen met van alles en nog wat te willen 
bepalen. Bovendien leg je zo een strop 
rond de financiële nek van een erfgoed-
stad als Brugge.”

Lieselotte: “Inderdaad. Als schepen 
voor erfgoed is het altijd wel een beetje 
strijden en keuzes maken, want je kunt 
niet voor alles even hard gaan. Choose 
your battles. De steun van de Vlaam-
se overheid is daarbij onontbeerlijk. 
Neem mijn eerder voorbeeld van het 
Hospitaal Ten Walle. Wat nu één van de 
mooiste gebouwen in Torhout is, had-
den wij zeker niet kunnen renoveren en 
restaureren zonder steun van bovenaf.”

Hoe zien jullie de samenwerking verder 
evolueren?

Lieselotte: “We staan aan de vooravond 
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van een grote verandering en het is mo-
menteel een beetje koffiedik kijken. Ik 
denk dat er rond archeologie en erfgoed 
zeer mooie wegen getekend zijn, waar 
wij graag mee verder gaan. Rond houtig 
erfgoed zijn we nu ook in een mooi sa-
menwerkingsverband gestapt. De steun 
van Vlaanderen is enorm belangrijk om 
met die projecten verder te gaan.”
 
Pascal: “Ik denk dat het moeilijk is om 
te zeggen waar we binnen vijf jaar zul-
len staan. Ik denk dat een aantal as-
pecten van onze werking zeker blijvers 
zijn, dan denk ik aan het Onroerenderf-
goeddepot De Pakhuizen en de archeo-
logische dienstverlening. Wat betreft 
de IOED-werking, ligt de situatie toch 
enigszins anders voor Brugge omdat we 
al onze eigen monumentendienst heb-
ben die al die legistieke verantwoorde-
lijkheden waarneemt. Het is inderdaad 
onzeker uitkijken naar de nieuwe regel-
geving.” 

Lieselotte: “Die IOED-werking heeft wel 
een zeer belangrijke functie voor Torhout 
en de andere gemeenten uit het Brugs 
Ommeland. De advies verlenende func-
tie voor dat onroerend erfgoed is niet 
te onderschatten. Want als je adviezen 
hebt die professioneel gegeven worden 
en die goed beargumenteerd zijn, dan 
heb je veel meer slagkracht. Dus voor 
ons is het belangrijk voor het behoud van 
ons onroerend erfgoed.” 

“In Brugge en het Ommeland 
zijn we goed bedeeld met 

prachtig gerenoveerd en ge-
conserveerd erfgoed.”

“We hebben een trekkersrol in 
het verbreden van het draag-
vlak voor Onroerend Erfgoed”

Als we het koffiedik kijken even achter-
wege laten. Welke ambities heb je nog 
voor Raakvlak op het vlak van cultuur en 
erfgoed in Brugge en het Ommeland? 

Pascal: “Veel. Allereerst denk ik dat we 
de band met landschappen nog veel 
sterker moeten aanhalen. De Assebroek-
se Meersen, de Meetkerkse Moeren, de 
vele kasteelparken, de Damse Vaart, het 
Zwin… je kan die niet los zien van Brug-
ge. Ten tweede is het mijn ambitie om 
het werkingsgebied uit te breiden naar 
Blankenberge en Zuienkerke. Dan zou-
den we het hele arrondissement Brugge 
dekken, hetgeen een logisch aaneenslui-
tend geheel is. Dat zal wel afhangen van 
de financiële impulsen die we daarvoor 
krijgen, want die uitbreiding kunnen 
we niet uit eigen zak financieren. Ten 

derde is er het inzetten van nieuwe 
technologieën. Eind 2020 kochten we 
bijvoorbeeld een Drone aan, maar ik 
denk ook  aan bijvoorbeeld 3D scans 
om de omgeving van en de sites zelf 
beter in kaart te brengen. Dan als vier-
de - een professioneel dada’tje van mij 
- moeten we inzetten op het werken 
met Open Data. Via de eigen website, 
maar ook via Wikidata en Wikimedia, 
moeten we onze foto’s en metadata 
verspreiden. Ten vijfde moeten we ver-
der investeren in erfgoededucatie. Ik 
denk dat dat onontbeerlijk is voor het 
verbreden van het draagvlak. We heb-
ben op dat vlak al enorm veel gedaan 
de afgelopen jaren. Vroeger was een 
publieksmoment of een educatief mo-
ment eerder een uitzondering, terwijl 
het nu eigenlijk de regel is geworden. 
De wijze waarop we via sociale media 
communiceren is voorbeeldgevend 
voor heel veel gelijkaardige organisa-
ties in de culturele sector. Maar toch 
kunnen we nog een en ander verbete-
ren, zoals op meer lokale schaal in-
formeren over resultaten van een on-
derzoek of een bepaalde vondst, nog 
meer inzetten op scholen, enzovoort. 
Ten slotte, wat Brugge betreft moeten 
we zonder taboes nadenken over de 
herbestemming van enkele panden. 
Zoals ik daarnet al zei is leegstand de 
doodsteek voor onroerend erfgoed.”

Lieselotte: “Een ambitie van mij is 
een gezamenlijke aanpak rond de 
items die op de inventaris bouwkun-
dig erfgoed staan. Er wordt daarrond 
gewerkt in categorieën en het zou fijn 
zijn om met de gemeenten een een-
vormige aanpak uit te werken. Een 
andere ambitie is openstelling van 
erfgoed en ervoor zorgen dat we een 
breed draagvlak creëren. Erfgoededu-
catie en publieksprojecten zijn daarbij 
zeer belangrijk, zodat mensen zien 
wat er allemaal gebeurt. Het open-
stellen via nieuwe media is daarbij 
ook belangrijk, mensen surfen op het 
net en vinden daar veel. Als je enkele 
zeer interessante collecties op het net 
kunt onsluiten, raken ze daar door ge-
fascineerd. 
We hebben een trekkersrol in het ver-
breden van het draagvlak voor onroe-
rend erfgoed. Door het goede voor-
beeld te geven en door mensen trots 
te maken op wat wij zelf hebben. Ook 
Erfgoeddagen, Open Monumenten-
dagen, Archeologiedagen en andere 
publieksactiviteiten van Raakvlak zijn 

enorm belangrijk om mensen de ogen te 
openen. Het betrekken van vrijwilligers 
is daarbij nodig. Dat zijn de ambassa-
deurs! We mogen best trots zijn op wat 
we hebben en daarmee uitpakken.”

Dit interview werd afgenomen voor de 
goedkeuring van de visienota ‘lokaal 
onroerenderfgoedbeleid’, toen de toe-
komst van I.O.E.D’s erg onduidelijk 
was.

Tot slot, op welk moment was je trots op 
het erfgoed in je gemeente in de afgelo-
pen jaren?

 Lieselotte: “Voor mij was dat toch de 
opening van het oud hospitaal Ten Wal-
le. Het feit dat je zo’n gebouw kunt op-
waarderen, dat zo veel inwoners van de 
gemeente daar hun jeugd gespendeerd 
hebben en dat dat nu een van de mooi-
ste sites van Torhout is, dat maakt mij 
en heel veel anderen trots. Ook het feit 
dat zo veel privépersonen investeren in 
erfgoed. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
Peerdeposterij of Hof ter Driekoningen 
of de school die in een fantastische 
gevel investeerde. Die gebouwen wa-
ren quasi verloederd en nu zijn dat een 
pareltjes dankzij privé-inzet. Elke twee 
jaar reikt de cultuurraad de erfgoed-
prijs uit in Torhout als onderdeel van 
de cultuurprijzen, en dan besef je dat 
heel wat mensen met een passie voor 
erfgoed fantastische zaken realiseren. 
Dat maakt mij dankbaar en zeer trots.”  

Pascal: “Ik zal geen specifiek voorbeeld 
geven. In de plaats daarvan heb ik even 
mijn oude groene Michelingids boven-
gehaald. Daarin wordt gegoocheld met 
aanbevelingen als “vaut le détour”, vrij 
vertaald als ‘als je deze omweg maakt, 
zal je iets fantastisch zien’. Wel, dik-
wijls als ik dat doe, denk ik ‘Dju, ze heb-
ben mij weer liggen gehad’, omdat ik 
met Brugge en haar ommeland als refe-
rentiepunt zit. Achter elke hoek ligt hier 
een erfgoedpareltje verborgen. “Vaut le 
détour”, ik geloof er niet meer in, maar 
dat heeft veel te maken met het feit dat 
we in Brugge en het ommeland zo goed 
bedeeld zijn met prachtig gerenoveerd 
en geconserveerd erfgoed.” 

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020
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Raakvlak in cijfers 

15 archeologienota’s

814 
beschermde monumenten

62 
beschermde stads- en 

dorpsgezichten

25 
beschermde cultureel-histori-

sche landschappen

2 
beschermde 

archeologische sites 

1314 archeologische ensembles

594 
sites 

&

1618 
vondsten

ontsloten op 
de website 

www.raakvlak.be

7 landschappelijke
booronderzoeken

3 proefsleuvenonderzoeken

5 opgravingen

nieuwe stadsarcheoloog
voor Stad Brugge

1

Onderzoek in 2020

4km
De afstand die je nodig zou hebben om alle 
dozen in het depot achter mekaar te zetten

10% 
van alle items op de vastgestelde inven-
taris van het Bouwkundig Erfgoed van 
Vlaanderen ligt in ons werkingsgebied

18279 digitale vondstenregistraties

in 2020
382 voorwerpen in 7 musea

sinds 2015 
183 ontvangen vondstenensembles

145 
adviezen verleend

door de I.O.E.D.

222 Facebookberichten

177 Instagramberichten
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Veen in een bodemprofiel aan de 
Zagersweg in Brugge



Raakvlak krijgt subsidie voor syntheseonderzoek

Veen is een geologisch-sedimentolo-
gisch fenomeen met een bijzondere 
eigenschap: vanaf zijn ontstaan heeft 
het een nauwe relatie met de mens. Die 
nauwe band is gebaseerd op de relatief 
jonge leeftijd van veen en de natuurlij-
ke rijkdommen die kustveenmoerassen 
bieden. Vanaf het Neolithicum zijn de 
kustveenmoerassen een jachtgebied, 
vanaf de ijzertijd een ambachtelijke 
zone en vanaf de Romeinse periode 
bewoonbaar. Maar ondanks het hoog 
archeologisch potentieel krijgt veen 
nog te weinig aandacht tijdens archeo-
logisch onderzoek. Tijd om daar veran-
dering in te brengen!

In 2020 hebben Raakvlak en GATE met 
succes een subsidieaanvraag voor syn-
theseonderzoek ingediend. Het onder-
zoek richt zich op een studiegebied in 
de oostelijke kustpolders, tussen de 
vroegere ligging van de Blankenbergse 
Geul en de Zwingeul. Het project richt 
zich op alle archeologische sites uit de 
prehistorie tot en met de Romeinse pe-
riode in het projectgebied en alle sites 
waar bodemkundige informatie over de 
aan- of afwezigheid van veen voorhan-
den is. 

Dit onderzoek wil een antwoord bieden 
op enkele prangende vragen. Hoeveel 
veen is bewaard in de oostelijke kust-
polders? Want als we de omvang van 
het bewaarde veen kennen, kan het ar-
cheologisch potentieel beter ingeschat 
worden. Een andere vraag is: hoe oud is 
dit veen? Als we de basis van het veen 
(de onderkant) kunnen dateren, is het 
mogelijk te achterhalen wanneer een 
locatie is veranderd in een kustveen-
moeras. Deze resultaten zullen onze 
landschapsreconstructiekaarten verder 
verfijnen.

Het onderzoeksproject wil ook de rela-
tie tussen veen en menselijke activitei-
ten tot en met de Romeinse periode in 
kaart brengen. In welke mate maakte 
de Neolithische mens gebruik van de 
natuurlijke rijkdommen in het kustveen-
moeras? Waarom vinden we zo weinig 
sporen uit de metaaltijden op het veen? 
En hoe ingrijpend was de Romeinse 
veenwinning op dit landschap? Op die 

manier willen we ook oud onderzoek 
herwaarderen: de kustpolders kennen 
immers een rijke archeologische tradi-
tie.

Een derde vraag die we willen beant-
woorden, is hoe veen op een efficiënte 
manier geregistreerd kan worden tij-
dens archeologisch onderzoek? In een 
korte, praktische handleiding willen 
we archeologen de tools aanleveren 
om veen op een uniforme wijze te re-
gistreren, zodat de resultaten kunnen 

Veen als venster op het verleden. Een archeologisch syntheseonderzoek naar veen en de relatie met men-
selijke activiteiten in het oostelijk kustgebied van de prehistorie tot en met de Romeinse periode

Kaart van het onderzoeksgebied (in rood weergegeven)

bijdragen aan de kennis van dit uiterst 
boeiende landschap. 

In 2020 is een eerste inventaris opge-
steld van alle gekende archeologische 
sites in het projectgebied. In 2021 
gaan we aan de slag met deze inven-
taris en voeren we natuurwetenschap-
pelijk onderzoek uit. Uiteindelijk zullen 
de resultaten van ons onderzoek ook 
jullie bereiken tijdens de Week van de 
Zwinstreek in september 2021! 

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020
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Archeologische projecten in 2020
In 2020 hebben Raakvlak en Aarde-
werk (de cel Archeologisch onder-
zoek) opnieuw een groot aantal ar-
cheologische projecten tot een goed 
einde gebracht. Dat doen we niet 
alleen: Aardewerk werkt nog steeds 
actief samen met verschillende ar-
cheologische bedrijven. Op die ma-
nier kunnen we grootschalige projec-
ten uitvoeren. Zo sloten we in 2020 de 
opgraving langs de Rodenbachstraat 
in Oostkamp succesvol af, samen met 
Monument-Vandekerckhove nv.

In totaal hebben we dit jaar 30 unieke 
projecten afgerond (zie lijst). Er is een 
aanzienlijke stijging ten opzichte van 
het aantal projecten in 2019 zichtbaar. 
Dit breekt de neerwaartse trend sinds 
2017.
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Archeologische projecten in 2020

1 Brugge, Chartreuseweg
2 Brugge, Jacobinessenstraat

3 Brugge, Katelijnestraat

4 Brugge, Boeveriestraat
5 Brugge, Peperstraat

6 Brugge, Sint-Jakobsstraat

7 Brugge, Sint-Jansplein

8 Brugge, Baliestraat
9 Brugge, Britse Kaai
10 Brugge, Dreef ter Panne

11 Brugge, Gaarlemstraat
12 Brugge, Kartuizerinnenstraat

13 Brugge, Kastanjeboomstraat
14 Brugge, Kathelijne Idestraat
15 Brugge, Kraakstraat

16 Brugge, Lodewijk Coiseaukaai
17 Brugge, Nieuwe Gentweg

18 Brugge, Noorweegse Kaai
19 Brugge, Onze-Lieve-Vrouweader

20 Brugge, Sint-Clarastraat
21 Brugge, Vaartbekeweg
22 Brugge, Koffieweg
23 Damme, Processieweg
24 Damme, Speystraat
25 Jabbeke, Dorpsstraat
26 Knokke-Heist, Duinenwater
27 Zedelgem, Azalealaan
28 Zedelgem, Groene Meersen
29 Oostkamp, Rodenbachstraat
30 Oostkamp, Proosdijstraat

De projecten zijn verspreid over onze 
acht aangesloten gemeentes. Met 22 
unieke projecten blijft Brugge koploper. 
De opdrachtgever kan een aangesloten 
gemeente (57%) of een commerciële 
klant (43%) zijn. In 2020 werden zeven-
tien projecten voor derden en dertien 
projecten in house  uitgevoerd. Dit volgt 
de trend van de vorige jaren. Na de cre-
atie van de cel stadsarcheologie Brug-
ge zal deze een groot aantal in house 
dossiers op zich nemen. 

In vijftien projecten stopte het onder-
zoek na een bureauonderzoek. Op ze-
ven locaties is een landschappelijk 
booronderzoek uitgevoerd. Bij drie pro-
jecten was een proefsleuvenonderzoek 
noodzakelijk en op vijf plaatsen is een 
opgraving uitgevoerd. 

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020
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Uitgelicht: opgravingen
Brugge, Sint-Jakobsstraat (6)

Vermeldenswaardig is het onderzoek 
in het Stedelijk conservatorium in de 
St-Jakobsstraat. De bodem bevatte 
een bijzonder interessant en complex 
archeologisch ensemble in een ruimte 
van maximaal 50m². 

Tijdens de archeologische opgraving 
zijn sporen en structuren aangetroffen 
die teruggaan tot de 13e eeuw. Opmer-
kelijk waren de vondsten van verschil-
lende ovenstructuren die in verband 
te brengen zijn met een artisanale ac-
tiviteit. Gezien de sporen van intense 
verhitting gaat het logischerwijs niet 
om een oven voor bijvoorbeeld het op-
warmen van water/baden in een middel-
eeuws badhuis of verven in een ververij.  
De meest plausibele activiteit is een 
pottenbakker, maar daarvoor ontbreken 
misbaksels of ovenafval. Op basis van 
de natuurwetenschappelijke 

Ovenstructuur, 
Sint-Jakobsstraat

Staalname van pollenbak, 
Sint-Jakobsstraat

staalnames hopen we hier snel meer 
duidelijkheid te krijgen. 

Verder is een gemetselde beerput ge-
vonden die meerdere eeuwen in ge-
bruik geweest is. De vulling, bestaan-
de uit rijkelijk versierd aardewerk, een 
aanzienlijke hoeveelheid visbot, lede-
ren schoenzolen- verschaft ons een 
levendig beeld van de bewoners. 

De geplande analyse zal nog meer in-
formatie opleveren over de toenmali-
ge bewoners. 

Muurstructuren,  
Sint-Jakobsstraat
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Uitgelicht: opgravingen
Brugge, Sint-Jansplein (7)

Werknemers van de stad Brugge sto-
ten tijdens opfleuringswerken van het 
Sint-Jansplein op enkele muurresten. 
Tijdens de daaropvolgende opgraving 
wordt duidelijk dat het om resten van 
de middeleeuwse Sint-Janskerk en de 
latere Sint-Janskapel gaat (funderin-
gen, bouwornamenten en andere voor-
werpen). De muren bestaan uit los op 
elkaar gestapelde veldstenen en beho-
ren vermoedelijk toe aan de 13e-eeuwse 
Romaanse kerk. 

In samenwerking met de vakgroep ar-
cheologie van de UGent wordt op het 
plein een geofysische prospectie uitge-
voerd door middel van georadar (GPR). 
Op het eerste zicht is het moeilijk om 
een duidelijke kerk- of kapelplattegrond 
te herkennen in de interpretatiekaart. 
Toch kunnen we enkele hypotheses 
naar voor schuiven.

Ten noorden van het middenplein zijn 
enkele structuren haaks op en in het 
verlengde van eerder gevonden muur-
resten (in de jaren ’90) af te lezen. 
Vermoedelijk houden deze verband met 
de kapel of de kerk. Ook enkele meer 
massieve structuren ten westen van 
het middenplein, die tot grote diepte in 
de radargegevens te zien is, vallen op. 
Zitten we hier misschien met de funde-
ringsrestanten van de westtoren van de 
Sint-Janskerk, zoals te zien op de kaart 
van Marcus Gerards? Ten oosten van 
het middenplein ligt een veelheid aan 
structuren, min of meer parallel aan de 
huidige bebouwing. 

Eén hypothese is dat we te maken heb-
ben met bebouwing die dateert van voor 
de rooilijnwijziging. Of zijn het mis-
schien middeleeuwse straatkelders, zo-
als bij het hoekpand te Sint-Jansplein 
12? Of gaat het om grafkelders, die in 

Interpretatiekaart van het georadaronderzoek op het Sint-Jansplein

de middeleeuwen dikwijls voorzien wa-
ren van fresco’s? Verder onderzoek kan 
dit uitwijzen.

Hoewel een groot aantal sporen zicht-
baar is in de grondradargegevens, kun-
nen we maar voor enkele daarvan met 
grote waarschijnlijkheid een duidelijke 
archeologische interpretatie naar vo-
ren schuiven. Dit houdt verband met de 
moeilijkheid archeologische sporen zo-
als muren of funderingen te herkennen 
of te onderscheiden in een bodem met 
veel recente structuren (bv. nutsleidin-
gen) of verstoringen. 

De resultaten geven misschien niet het 
verhoopte eenduidige beeld, maar ze 
bieden stof tot nadenken en tonen on-
dubbelzinnig aan dat de Brugse onder-
grond nog volop sporen bevat van meer 
dan 1000 jaar bewoning.
 

Aan de slag op het Sint-Jansplein

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020
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Tijdens elk archeologisch onderzoek waar graafwerken 
uitgevoerd worden - zoals een proefsleuvenonderzoek 
of een opgraving - leggen de archeologen bodemprofie-
len aan. We beschouwen de bodem onder onze voeten 
als een natuurlijke laag, gevormd van enkele honderden 
tot miljoenen jaren geologische processen, maar de re-
aliteit is toch anders. Tijdens elk archeologisch onder-
zoek hebben we minstens één bodemprofiel aangelegd 
dat sterk beïnvloed is door menselijke activiteiten. 

Op de foto’s staan zeven bodemprofielen uit zeven on-
derzoeken (het nummer correspondeert met de kaart en 
de lijst op pagina’s 14-15). 

We mikken in de toekomst op doorgedreven weten-
schappelijk onderzoek van bodemprofielen in de Brug-
se binnenstad. We hebben alvast een groot aantal bo-
demmonsters genomen in 2020 en kijken uit naar de 
resultaten. 

Uitgelicht: bodemprofielen
1

5 6
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7 29
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In 1981 kreeg Stad Brugge, als tweede 
stad in ons land na Gent, een stadsar-
cheoloog. Sindsdien veranderde er heel 
wat. In 2004 werd de stadsarcheologi-
sche dienst een Intergemeentelijke Ar-
cheologische Dienst (IAD) en in 2017 
werd de stap gemaakt naar een Inter-
gemeentelijke Onroerenderfgoeddienst 
(IOED). De functie als stadsarcheoloog 
bestond even niet meer. Toeval of niet, 
in 2020, het jaar dat de eerste stadsar-
cheoloog, Hubert De Witte, op pensioen 
ging bij Musea Brugge, is er de come-
back van de stadsarcheoloog in Brugge!

Interview met Schepen van Cultuur in Brugge, Nico Blontrock & Stadsarcheoloog, Frederik Roelens

Vanwaar de nood voor een nieuwe stads-
archeoloog voor Brugge?
 
Nico: “Uit verschillende hoeken klonk 
al enkele jaren de roep om opnieuw een 
volwaardige stadsarcheoloog te hebben 
in Brugge. Ik vind het heel belangrijk dat 
die functie er is. Enerzijds – uiteraard 
– voor het archeologisch belang van 
Brugge, want overal waar je een spade 
in de grond steekt is er het potentieel 
voor archeologische informatie (of dat 
nu gaat om vondsten of interessante 
bodemkundige gegevens). Maar ander-
zijds vind ik het ook noodzakelijk dat er 
een duidelijk aanspreekpunt is voor de 
inwoners van Brugge, de verschillende 
stadsdiensten en andere bedrijven die 
in de stad aan de slag gaan. Iemand 
die het hele archeologische verhaal 
ook kan verkopen naar de buitenwereld. 
Uiteindelijk is Frederik als primus uit 
de sollicitaties naar boven gekomen.” 

Frederik: “Ik vind het natuurlijk fan-
tastisch dat er gekozen wordt om zo’n 
droomfunctie uit te schrijven. Stad 
Brugge kiest er nu bewust voor om het 
archeologisch onderzoek zelf te behan-
delen en niet uit te besteden. En dat 
tegen de stroming in, want in Mechelen 
en vele andere Vlaamse steden werd de 
laatste jaren de stekker uit de stads-
archeologische diensten getrokken.”

Waarom is het belangrijk om te blijven 
investeren in archeologie?
 
Nico: “Het is een cliché antwoord, maar 
we moeten blijven investeren in ons 
verleden. Er is al veel gekend over het 

Brugse verleden, maar er is ook zeer 
veel nog niet geweten en dat is fas-
cinerend. Archeologie kan ons helpen 
om het beeld uit te klaren. Ik denk niet 
dat we ooit uitgeleerd zullen zijn. Er 
zijn ook veel dingen verdwenen  in 
de ondergrond, of ze zitten onder ge-
bouwen die we nooit gaan afbreken. 
Maar archeologie kan ons toch helpen 
om die stadsgeschiedenis beter te 
leren kennen. En om nog mooie boe-
ken te kunnen schrijven natuurlijk.” 

Stad Brugge investeert in een stads-
archeoloog, maar sluit tegelijk het 
archeologiemuseum, is dat niet tegen-
strijdig?

Nico: “Nee, want die twee beslissin-
gen staan los van mekaar. We hebben 
het archeologiemuseum gesloten om-
dat het gedateerd was en omdat er te 
weinig volk kwam in verhouding met 
de inspanning die we ervoor moesten 
doen (o.a. personeel). We willen niet 
dat het archeologische verhaal stopt. 
Daarom werden voorlopig twee za-
len in Gruuthuse voorzien die in een 
archeologische invulling moeten krij-
gen. En dan evolueren we naar een 
nieuw Archeologiemuseum op een 
nieuwe locatie, waar we een eigen-
tijdse invulling aan kunnen geven.”

Wat verandert er concreet voor de 
Bruggeling? 

Frederik: “Door corona, helaas nog 
niet echt veel. Maar de bedoeling is 
inderdaad om een aanspreekpunt 
te worden voor de inwoners van 
Brugge en meer in te zetten op het 
educatieve luik van archeologie.” 

Nico: “Frederik is de persoon bij wie 
je moet zijn met al je archeologische 
vragen. Hij zal ook op geregelde ba-
sis uitleg geven over waar we mee 
bezig zijn en meer naar buiten ko-
men met de mooie verhalen die er te 
vertellen zijn. Eigenlijk verkopen we 
onszelf te weinig. Archeologie is zo 
veel breder en interessanter dan de 
meeste mensen denken. Het is een 
van de taken van de stadsarcheoloog 
om daar verandering in te brengen.”

Frederik: “Daarnaast wil ik ook het aan-
spreekpunt zijn voor niet-Bruggelingen. 
Sinds de tijd van de eerste stadsarcheo-
loog (Hubert De Witte) is het archeologi-
sche werkveld erg veranderd. Er zijn nu 
veel meer werven en veel meer archeo-
logische privébedrijven aan de slag. 
Ik wil er ook voor hen zijn en dat kan 
volgens mij op een heel laagdrempelige 
manier. Bijvoorbeeld via een whatsappje 
bij de opstart van een werf of het vin-
den van een mooi bodemkundig profiel. 
Ik hoop op die manier een overzicht te 
hebben van wat er gaande is in de stad.”

Nico: “Ik hoop ook oprecht op meer sen-
sibilisering. Neem als voorbeeld het ver-
haal van het Sint-Jansplein. De mensen 
van de Groendienst leggen een nieuw 
bloemenperk aan en komen enkele res-
tanten tegen van de Sint-Janskapel, 
maar ze stellen zich daar verder geen 
vragen bij. Als ik daar niet was gepas-
seerd, had dat bloemperk er gewoon ge-
weest en had geen kat het ooit geweten. 
Dat is zeker niet uit onwil. Het is aan de 
stadsarcheoloog om alle werknemers 
van de stad die zich bezighouden met de 
bodem, zoals de Groendienst, Openbaar 
Domein, etcetera te informeren en over-
tuigen om contact op te nemen met de 
stadsarcheoloog bij twijfel over of iets 
interessant is. Het is misschien niets, 
maar het is misschien ook iets. Die 
reflex moeten onze diensten krijgen.”

Welke ambities hebben je nog als stads-
archeoloog?

Frederik: “Ik wil echt iets kunnen bijbren-
gen aan de geschiedenis van Brugge. Ik 
wil een bladzijde kunnen toevoegen aan 
dat verhaal. Over de vroegste stads-
ontwikkeling rondom de burcht van de 
eerste graven van Vlaanderen weten 
eigenlijk nog maar heel weinig. Maar 
ook over de eerste haveninfrastructuur 
of diverse middeleeuwse ambachten 
zijn we eigenlijk nog niet veel verder ge-
raakt dan ‘misschien’, ‘mogelijk’ en ‘het 
lijkt erop dat’, terwijl we uit schriftelijke 
bronnen weten dat Brugge op dat mo-
ment al een belangrijke stad is waar al 
die elementen aanwezig zijn. Volgens 
mij is één van de sleutels om de tota-
liteit van Brugge te vatten een betere 

Interview: de comeback van de Stadsarcheoloog
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samenwerking met enerzijds logische 
partners zoals het stadsarchief, de col-
lega’s van de dienst monumentenzorg, 
academici, maar anderzijds ook met 
heemkundigen en metaaldetectoristen. 

Welke projecten komen er nog aan? 

Nico: “Er staan enkele grote werven 
gepland in de nabije toekomst: de 
Mariabrug in de Katelijnestraat, de 
Sint-Jorisstraat, de Sint-Andreassite, de 
Sint-Annakerk, de Blankenbergse Steen-
weg, de Chartreuseweg, de heraan-
leg van heel wat pleintjes in Brugge…” 

Frederik: “Een aspect dat wel speciaal is 
aan de job, is dat je niet altijd weet wel-
ke projecten er op je afkomen. En boven-
dien heb je er ook geen keuze in. Maar 
hoe je die invult, dat beslis je wel zelf. 
Het zorgt ook wel voor de nodige span-
ning. Voor hetzelfde geld krijg ik hier nu 
onverwachts telefoon, maar het kan ook 
3 weken stil zijn en dan ga ik gewoon 
met mijn normale bouwdossiers verder. 
Ik kijk wel uit naar de meer kleinschalige 
onderzoeken. Daar heb je alles zelf in de 
hand en behoud je een goed overzicht. 

Nico Blontrock & 
Frederik Roelens 
© Benny Proot

Naarmate je opschaalt, ben je meer een 
manager. Ik neem nog graag zelf een 
schop vast af en toe. Maar ook de ad-
ministratie is een deel van de functie. 
Ik probeer er een balans in te vinden.”

Hoe kunnen we het draagvlak voor ar-
cheologie nog meer verbreden?

Nico: “We moeten het brede publiek 
nog meer informeren en warm maken 
voor wat er onder de grond zit. Een be-
langrijk aspect daarbij is het terugkop-
pelen van de resultaten van de verschil-
lende onderzoeken die plaatsvinden in 
de stad op een niveau dat voor iedereen 
verstaanbaar is en in een leuke vorm.”

Frederik: “Het is een vraag waar alle erf-
goedverenigingen in de ruime zin hun 
tanden op stuk bijten. Persoonlijk denk 
ik dat we archeologie zoveel mogelijk 
onderdeel moeten maken van het dage-
lijkse leven. Zodat het één van de logi-
sche stappen in een bouwproces wordt, 
een vaste rubriek in een krant, een te-
rugkerende workshop in een school, een 
vakantiekamp op een opgraving. Daar is 
ook een belangrijke rol weggelegd voor 

onze publieksmedewerker Caroline. 
Als je dat opentrekt naar erfgoed en 
de publieke ruimte zijn er daar ook nog 
kansen. Bij de heraanleg van een plein 
in het centrum kan je perfect enkele his-
torische referenties in het ontwerp ste-
ken, zonder dat het daarvoor een oubol-
lige bedoening hoeft te worden. Strikt 
genomen heb ik daar (als stadsarcheo-
loog) niks over te zeggen, maar kan 
altijd helpen ontwerpers overtuigen.” 

Schepen Demon heeft in 2020 Raakvlak 
geholpen als vrijwilliger bij het ontman-
telen van het archeologiemuseum. Is 
Schepen Blontrock te vinden voor een 
één-daagse stage als veldarcheoloog?

Nico: “Ik heb altijd gezegd dat ik weer 
zou gaan studeren wanneer ik met pen-
sioen ga. Maar het probleem is, wan-
neer ga ik ooit met pensioen? Ik zou 
opnieuw geschiedenis willen studeren. 
Als je nog eens een leuke site hebt, ben 
ik zeker van de partij. Laat me maar 
eens een paar uur onder toezicht, zodat 
ik zeker niets verkeerd doe, in de grond 
wroeten. Ik zal dat met plezier doen!”
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In 2020 namen we afscheid van het Archeologiemuseum 
in de Mariastraat. Maar dit betekent geen vaarwel: Raak-
vlak plant in 2021 een nieuwe, tijdelijke tentoonstelling 
in het Gruuthusemuseum. Bovendien beslist het stads-
bestuur binnenkort over een locatie voor een vernieuwd 
Archeologiemuseum. Als een Archeologiemuseum up-to-
date wil blijven, moet het zich telkens opnieuw uitvinden.



Afscheid van het Archeologiemuseum in de 
Mariastraat (Brugge)

Wat vooraf ging…

Het verhaal van het Archeologiemu-
seum Brugge begint 155 jaar geleden 
(Dezutter, 2018). In 1865 richten twaalf 
klinkende namen (waaronder James 
Weale, Felix de Bethune en Guido Gezel-
le) de Société Archéologique de Bruges 
(Oudheidkundig Genootschap van Brug-
ge) op. Hun doel: door de kennis van het 
verleden de Bruggelingen trots maken 
op hun geboortestad en voor het jonge 
België een nationale identiteit creëren.
De Société Archéologique de Bruges 
streeft ernaar oudheidkundige en kunst-
voorwerpen op te sporen en deze te 
bewaren. De collectie zal later bekend 
worden als de Gruuthusecollectie. De 
collectie bevat heel wat archeologische 
objecten uit verschillende periodes, die 
nog steeds bewaard worden in de de-
pots van Musea Brugge en Raakvlak. 
Vaak met de originele handgeschreven 
briefjes er nog bij!

Het Oudheidkundig Genootschap wil 
de collectie niet enkel bewaren. De 
belangrijkste stukken moeten gedeeld 
worden met het publiek in een museum. 
Het eerste Oudheidkundig Museum in 
Brugge wordt geopend op 6 mei 1866, 
op de eerste verdieping van het Belfort.  
Het museum wordt verschillende malen 
heringericht en heropend (in 1880 en 
1894), maar na enkele jaren wordt dui-
delijk dat de locatie onder het Belfort 
te klein is voor de altijd maar uitdijen-
de collectie. Op vraag van het Genoot-
schap koopt Stad Brugge in 1873 het 
stadspaleis van de heren van Gruuthu-
se aan. Na enkele decennia renovatie-
werken stelt het Genootschap in 1900 
de eerste, bescheiden opstelling in het 
Gruuthusemuseum voor. In 1905, naar 

aanleiding van 75 jaar onafhankelijk-
heid van België, wordt een grote over-
zichtstentoonstelling ingericht. Tien 
zalen gevuld met topstukken schenken 
het Gruuthusemuseum en de archeolo-
gische collectie een permanent karak-
ter.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt  het 
Oudheidkundig Genootschap ontbon-
den en neemt Stad Brugge het Gruuthu-
semuseum over. Na een grondige 
herinrichting in 1984 krijgt de archeolo-
gische collectie een eigen tentoonstel-
lingsruimte: het Brugs Archeologisch 
Museum, in de voormalige oogkliniek 
van het Sint-Janshospitaal langs de 
Mariastraat. In 2004, onder impuls van 
archeoloog Bieke Hillewaert, ondergaat 
het museum een complete renovatie. 
Het Archeologiemuseum schenkt aan-
dacht aan de vernieuwende inzichten 
over de vroegste geschiedenis van 
Brugge en het Ommeland. Onder het 
motto “voel je verleden onder je voeten” 
wordt de bezoeker uitgenodigd op ver-
kenning te gaan doorheen een mix van 
archeologische vondsten, replica’s en 
reconstructies. Het museum kiest voor 
een educatieve en speelse manier om 
deze boeiende geschiedenis tot leven 
te wekken. 

Wat de toekomst brengt

In haar 155 jarig bestaan is het Archeo-
logiemuseum verschillende malen her-
uitgevonden. In 2020 vinden Raakvlak, 
Musea Brugge en het stadsbestuur dat 
de tijd rijp is voor een nieuwe start. 
Onder andere door de enorme kennis-
winst van de laatste jaren en de evolu-
erende behoeftes van de bezoeker, is 
vernieuwing nodig. Het gebouw in de 
Mariastraat is echter niet geschikt voor 
wisselende presentaties met een ande-
re invalshoek of initiatieven die nieuw 
materiaal uit recente opgravingen laten 
zien. Daarom wordt beslist het museum 
te sluiten. Het geplande event ‘Potten-
kijkers’ waarbij iedereen nog een laat-
ste keer het museum kon bezoeken, 
kon helaas niet doorgaan wegens coro-
na, maar digitaal lukte het wel om een 
kijkje achter de schermen te geven bij 
de ontmanteling van het museum door 

Raakvlak. Nu het museum leeg is, wor-
den de gebouwen langs de Mariastraat 
de nieuwe werkplek voor de staf van 
Musea Brugge.

Het Archeologiemuseum Brugge zal 
in 2021 een nieuwe, tijdelijke invulling 
krijgen op de zolder van het vernieuw-
de Gruuthusemuseum. Met een eerste 
tijdelijke tentoonstelling willen Raak-
vlak en Musea Brugge de link tussen de 
resultaten van recent archeologisch en 
historisch onderzoek en het 10e-eeuw-
se Brugge en het omliggende platte-
land onder de aandacht brengen. On-
dertussen zoekt het stadsbestuur naar 
een nieuwe museumplek die deze unie-
ke archeologische collectie waardig is. 

Dezutter Willy, 2018: De stichting van 
het Gruuthusemuseum van Brugge 
in 1865 in Brugs Ommeland, 2018, 3, 
p181-184

In 2020 namen we afscheid van het Ar-
cheologiemuseum in de Mariastraat. 
Maar dit betekent geen vaarwel: Raak-
vlak plant in 2021 een nieuwe, tijdelijke 
tentoonstelling in het Gruuthusemuse-
um. Bovendien beslist het stadsbestuur 
binnenkort over een locatie voor een ver-
nieuwd Archeologiemuseum. Als een Ar-
cheologiemuseum up-to-date wil blijven, 
moet het zich telkens opnieuw uitvinden.
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Een bijzondere vondst uit het voormali-
ge archeologiemuseum is voor mij een 
volledig bewaard houten karrenwiel te 
dateren in de Merovingische periode. 
Deze vondst stond in het museum wat 
verscholen achter recente rubberen au-
tobanden, die de link naar het heden 
voorstelden. Tijdens de ontmanteling 
van het museum kon het wiel van dicht-
bij bekeken worden. Het werd opgegra-
ven in het midden van de jaren ’90 van 
de vorige eeuw aan de Kosterijstraat te 
Sint Andries in Brugge. Op deze locatie 
zijn er sporen onderzocht van een Mero-
vingische nederzetting die zich uitstrekt 
over meer dan 1 hectare. 

Dat het wiel zo goed bewaard bleef is te 
danken aan de vondstomstandigheden. 
Houten voorwerpen bewaren goed in 
heel vochtige of waterverzadigde con-
texten. Zo werd het karrenwiel op de bo-
dem van een waterput aangetroffen. On-
danks het feit dat karrenwielen wel vaker 
worden aangetroffen op de bodem van 
waterputten, is een intact Merovingisch 
exemplaar uniek. Zelfs zo uniek, dat er 
in de lage landen nog nooit eerder een 
dergelijk gaaf houten vroegmiddeleeuws 
wiel werd opgegraven. 

Maar waarom gebruikt men een karren-
wiel bij de aanleg van een waterput? De 
functie van het  karrenwiel is hier veel-
zijdig. Het werd gebruikt als fundering, 
waarbij de bovenbouw/beschoeiing van 
de waterput op het wiel werd geplaatst. 
Het wiel voorzag de gravers van veilige 
voetsteunen tijdens het graven. Zo  ble-
ven hun voeten niet vaststeken in de on-
dergrond en kon men tussen de spaken 
de grond verder weggraven waardoor de 
hele waterput onder zijn eigen gewicht 
naar beneden zakte. Het stevige wiel 
voorkomt tevens dat de put dichtklapt en 

Een Merovingisch karrenwiel (Jan Huyghe)

verzekert de toevoer van water tussen 
de spaken door.

Het wiel heeft een diameter van ca. één 
meter en is vernuftig opgebouwd uit 
verschillende losse elementen. Het be-
treft een zogenaamd spaakwiel waarbij 
tien spaken de naaf met de velg verbin-
den. De velg bestaat uit vijf losse seg-
menten die onderling door middel van 
een pen-en-gatverbinding met elkaar 
verbonden zijn. Plaatselijk zorgt een 
houten spie voor de perfecte dichting 
van het systeem. Het hout van de velg 
vertoont behoorlijk wat slijtage. Dit in 
combinatie met het ontbreken van eni-
ge metaalresten doet vermoeden dat 
het loopvlak van de houten velg niet 
met een metalen band was bedekt. Bij 
de constructie van het wiel is voorna-
melijk eikenhout gebruikt, enkel de 
naaf bestaat uit essenhout. 

Wat voor mij deze vondst extra speciaal 
maakt is de bijzondere datering. Wat 
vroeger als de duistere middeleeuwen 
stond beschreven is een archeologisch 
erg boeiende periode. Wetende dat de 
planken van de constructie rond het 
wiel door middel van dendrochronolo-
gisch onderzoek nauwkeurig worden 
gedateerd in het najaar of de winter van 
539-540 na Christus, begin ik alvast te 
dagdromen over hoe die winter zou ge-
weest zijn.

DE WITTE Hubert en HILLEWAERT Bie-
ke 2000: Archeologisch Jaarrapport 
1997-1999, in: Jaarboek 1997-99, Brug-
ge Stedelijke Musea, 131-191.

De keuze van de depotarcheoloog uit 
het archeologiemuseum

Raakvlak haalde in het najaar van 2020 
het hele archeologiemuseum leeg. 
Daarbij kwamen we heel wat topstuk-
ken tegen. Hier kan je lezen welke twee 
voorwerpen uit het museum de archeo-
logenharten van Jan en Griet, depotar-
cheologen bij Raakvlak, sneller doen 
slaan.

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020
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Moerbuizen (Griet Lambrecht)

Bij het ontmantelen van het archeologie-
museum waren de voor mij meest op-
vallende en intrigerende voorwerpen, de 
lange moerbuizen die ingewerkt zaten 
in de vloer van de middeleeuwse opstel-
ling. Het gaat om twee lange loden frag-
menten, van respectievelijk 143 en 253 
cm lang, die gevonden zijn tijdens een 
opgraving aan de Verversdijk (Brugge) 
(BR05/VVD III). 

Ik had natuurlijk al gehoord en gelezen 
over het ingenieuze waterbedelingssys-
teem dat reeds in de 13e eeuw is ont-
wikkeld en aangelegd in verschillende 
Vlaamse steden, waaronder Brugge. In 
Brugge gaat het om een uitgebreid sys-
teem van loden buizen waardoor water 
naar vele verschillende waterputten en 
fonteinen verspreid doorheen de stad 
wordt geleid. De loden buizen vertrek-
ken vanop zes plaatsen aan de Brugse 
stadsrand en laten vers water stromen 

naar alle wijken van de stad. Bevoor-
rechte rijke burgers hoeven zich niet 
te begeven naar de gemeenschap-
pelijke waterputten maar kunnen ge-
bruik maken van huisaansluitingen. 
Van alle Vlaamse steden had Brugge 
het meest ingenieuze systeem. Aan 
de noordkant van Brugge, ter hoogte 
van de Sint-Baafsparochie, leidt de 
weg naar de binnenstad bergop, over 
de hoogte van het Zand. Zo kan wa-
ter vanzelf niet stromen. Om dit pro-
bleem op te lossen bouwt men aan 
de binnenste vestingsgracht tussen 
de Boeveriepoort en de Smedenpoort 
een ingenium of ‘engien’. Dat is een 
installatie die door middel van een 
scheprad water naar een hoger gele-
gen reservoir kan brengen. Vandaaruit 
wordt het water dan onder grote druk 
in de moerbuis gestuwd en stroomt 
het naar de stadswaterputten en fon-
teinen. 

Het ‘engien’ maakt het Brugse water-

leidingennet echt bijzonder en hierdoor 
onderscheidt het zich van de netwer-
ken met loden waterleidingen in het 
middeleeuwse Damme, Ieper of Rijsel. 
Hoe ingenieus het systeem ook is, voor 
de moderne tijd is deze middeleeuwse 
watervoorziening niet toereikend. Men 
zoekt andere oplossingen en in 1923 
kan Brugge aangesloten worden bij de 
Tussengemeentelijke Maatschappij der 
Vlaanderen voor Waterbedeling. 

Dat ik de moerbuizen voor het eerst van 
dichtbij kon aanschouwen deze herfst 
was wel speciaal. De buizen zijn ge-
maakt uit een lange strook lood die tot 
een buis is geplooid en waarvan de na-
den aan elkaar zijn gesoldeerd. Verder 
is ook duidelijk te zien op welke wijze 
men de verschillende stukken buis met 
elkaar heeft verbonden. Aan de twee 
fragmenten is duidelijk te zien dat men 
de buizen van plooibaar lood aan een 
uiteinde een beetje heeft verbogen en 
zo in de volgende heeft gestoken. Bij 

De keuze van de depotarcheoloog uit het archeologiemuseum
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het langste fragment, dat bestaat uit 
twee moerbuisfragmenten, is die verbin-
ding intact bewaard. Wat een bijzondere 
vondst!

De keuze van de depotarcheoloog uit het archeologiemuseum

VERTONGEN Katelijne 2020: De moer-
buizen, in: BEERNAERT Brigitte, CUVE-
LIER Leo, DEPUYDT Els, VAN PARYS 
Hilde, HAUWAERTS Evelien en VAN-
DAMME Ludo (eds.) 2020: Brugge in 
100 objecten, p52-55.
ROELENS Frederik 2019: Sleutels, 
moerbuizen en waterputten: noviteiten 
met betrekking tot de middeleeuwse 
watervoorziening in Brugge (W. VL.), in: 
Archaeologia Mediaevalis 42 in Brus-
sel, p91-93.
VANDEVYVERE Ernest 1983: Water-
voorziening te Brugge van de 13de tot 
de 20ste eeuw, 5 en 40-49.
VANDERVYVERE Ernest en VANDEVEL-
DE Jessica 2005: Verversdijk 10: Een 
middeleeuws waterleidingssysteem, 
Raakvlak Nieuwsbrief 17-4-2005.
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Bovenkant van aluminium tube (van 
zalf) met plastic dopje. Gebruikt 
en weggegooid in het krijgsgevan-
genenkamp van Vloethemveld, Ze-
delgem (1944-1946). 
(ZE18/VL/126)

Metaaldetectie in het Krijgsgevangenkamp van 
Vloethemveld

De grootste “jonge” collectie uit het depot
Van 1942 tot 1940 en van 1946 tot 1994 
was er in Vloethemveld een militair do-
mein met munitiedepot van het Belgisch 
leger gevestigd. Tijdens de Tweede We-
reldoorlog werd het domein overgenomen 
door het Duitse leger om als munitiede-
pot te gebruiken. Vlak na de Tweede We-
reldoorlog (1944-1946) werd het domein 
ingericht als een Brits krijgsgevangenen-
kamp. Vermoedelijk zaten er in die perio-
de meer dan 100.000 krijgsgevangen sol-
daten van Duitse en Baltische oorsprong 
opeengepakt in tenten en barakken.

Ondertussen is het bosrijke gebied van 
Vloethemveld op de grens van Zedelgem 
en Jabbeke eigendom van Natuur en Bos 
van de Vlaamse Overheid (ANB).  De hele 
zone is ongeveer 330 hectare groot en 
bevat bos, heide, graslanden en vijvers. 
Het bos kan vrij bezocht worden en het 
voormalige munitiedepot kan bezocht 
worden met een gids. Momenteel bouwt 
ANB samen met de gemeenten Zedel-
gem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaat-
schappij en de VZW Vloethemveld het 
onthaal en de publiekswerking in het 
deel van het voormalige militair domein 
verder uit. Op die manier willen ze de 

unieke natuur en het rijke erfgoed 
beter toegankelijk maken. Dit gaat 
gepaard met wetenschappelijk onder-
zoek en uitgebreide verbouwings- en 
onderhoudswerken om het bouwkun-
dig erfgoed een duurzame toekomst 
te geven. Het militaire kamp is ook 
onderzocht door metaaldetectoristen 
(vrijwilligers bij ANB). Zij duidden 
zones met munitie aan en verzamel-
den talrijke archeologische vondsten. 
Deze kunnen voornamelijk gedateerd 
worden in de periode van het krijgs-
gevangenenkamp. De metaaldetec-
tiecampagne startte in 2018 en zal 
wellicht in 2021 afgerond worden. De 
vondsten van 2018 en 2019 werden 
reeds bij De Pakhuizen gedeponeerd 
en geïnventariseerd. Een ruime se-
lectie van deze vondsten is via onze 
website te raadplegen. Een deel van 
de vondsten uit 2020 zijn ook reeds 
gedeponeerd en worden in 2021 geïn-
ventariseerd. 

Dit ensemble is de grootste ‘jonge’ 
collectie in het depot. De meeste 
vondsten zijn te dateren in de eer-
ste helft van de 20e eeuw. De oudste 
vondsten, enkele Franse munten, zijn 
te dateren op het einde van 18e eeuw.

Conflictarcheologie zit in de lift

De metaaldetectiecampagnes

Archeologische opgravingen van con-
flictsites uit de 20e eeuw kennen een 
grote toename in de laatste 15 jaar. De 
aanloop naar en de herdenkingen van 
de Grote Oorlog (1914-1918), 100 jaar 
na de gebeurtenissen, wakkerden de 
interesse in WOI-archeologie sterk aan. 
Denk maar aan de opgravingen langs de 
Fluxys-leiding rond de streek van Ieper 
of de populaire TV-serie ‘Onder Vlaam-
se Velden’. Deze toename in interesse 
voor de conflicten uit het begin van 
de 20ste eeuw deed ook de interesse 
voor archeologisch onderzoek naar 
WOII groeien. Zo was Raakvlak eerder 
al betrokken bij verschillende opgra-
vingen met sporen uit WOII, met name 
de opgraving van de Spitfire in het Til-
legembos in 2013 en de opgraving van 
een Canadese gevallen soldaat aan het 
Molentje in Damme in 2016.  
Conflictarcheologie helpt ons inzicht 
krijgen in plaatsen waar  strijd werd 
gevoerd of waar soldaten gelegerd wa-
ren.  Op deze manier draagt conflictar-
cheologie bij aan de vorming van een 
gedegen advies inzake de mogelijke 
bewaring of restauratie van kampen, 
frontlinies, forten of de bescherming 
van een veld waar een historische veld-
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Tube boorzalf die geproduceerd is in Osnabrück, 
militair district VI (Duitse oorlogsproductie). 
(ZE18/VL/278)

slag plaats vond. Dit geldt voor con-
flicten van honderden jaren geleden, 
maar evenzeer voor conflicten uit onze 
recentere geschiedenis. Het belang van 
dit soort onderzoek is ook gekend bij de 
Vlaamse overheid, die in 2019 een pro-
jectsubsidie toekende aan de Universi-
teit Gent om te onderzoeken hoe men 
best onderzoek voert naar sporen en 
resten uit WOII. We verwachten dat er in 
de toekomst nog meer van deze ‘jonge’ 
collecties aan het depot zullen aange-
boden worden.

Twee tubes, twee verhalen
Voor het eerst bewaren we nu ook vond-
sten die uit vroege soorten kunststof 
gemaakt zijn. We zorgen ervoor dat 
deze stukken in een stabiel klimaat be-
waard worden. Een mooi voorbeeld hier-
van is bijvoorbeeld een dopje van een 
zalftube met het opschrift LEO (fig 1.).
De zalftube is geïmporteerd uit Dene-
marken, waar een Kopenhaagse apo-
theek gevestigd was die al sinds 1620 
de naam “LEO” gebruikte. In het begin 
van de 20e eeuw groeit de apotheek uit 
tot een groot bedrijf: “Københavns Løve-
apoteks Kemiske Fabrik”. Dit bedrijf 
richtte zijn aandacht vooral op insuli-
neproductie, hormoonbehandelingen en 
dermatologische producten. Tegen het 
einde van de oorlog worden zij het eer-
ste bedrijf op het Europese vasteland 
waar penicilline wordt geproduceerd. 
Penicilline is een antibioticum dat ge-
bruikt wordt bij infecties veroorzaakt 

door bepaalde bacteriën. Het bedrijf 
slaagt er in de hele penicillineproduc-
tie verborgen te houden voor de Duitse 
bezetter en ook penicilline te leveren 
aan het verzet. Het merk staat tegen-
woordig bekend onder de naam LEO 
Pharma.
Opmerkelijk is ook dat het Duitse equi-
valent, een tube ontsmettende zalf, is 
aangetroffen in het kamp. Bij de vond-
sten bevindt zich namelijk een kleine 
tube van boorzalf. Opschrift: BORSAL-
BE     Wehrkreissanitätspark VI Osna-
brück      Leere tuben sammlen!      Boor-
zalf heeft een antibacteriële werking. 
Tegenwoordig wordt het gebruik van 
boorzalf afgeraden omdat het boor-
zuur door de huid wordt opgenomen en 
schade in het lichaam kan veroorzaken. 
Op de tube staat een oproep om de lege 
tubes te verzamelen. 

Benieuwd naar de andere vondsten van 
de metaaldetectiecampagnes in het 
Vloethemveld? 
Surf naar collectie.raakvlak.be. 

Voor meer informatie over het 
Vloethemveld kan je terecht op de web-
sites van Natuur en Bos en de gemeen-
te Zedelgem.
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Studenten aan het woord
Elk jaar begeleiden Jan en Griet enkele 
studenten die als thesisonderwerp geko-
zen hebben voor een archeologische ma-
teriaalstudie. In 2020 werkten drie stu-
denten hun thesis af met vlag en wimpel 
en de resultaten mogen er zijn! We laten 
de studenten zelf aan het woord over hun 
ervaring in het depot.

Emiel Vandewalle (UGent)

Waarover ging je thesis?

Mijn thesis was een materiaalstudie 
van het laatmiddeleeuwse pottenbak-
kersafval gevonden op de site Potte-
rierei-Schipperskapel (Brugge). Tijdens 
werfcontroles eind jaren ’80 vonden 
archeologen een aantal funderingsres-
ten van de 15e-eeuwse Schipperskapel, 
evenals duidelijke aanwijzingen van laat-
middeleeuwse pottenbakkersindustrie. 
Het gaat onder andere over ovenresten, 
stortlagen en stortkuilen met afvalpro-
ducten. Dit materiaal heb ik onderzocht 
om tot een typochronologie te komen.

Wat heb je zo allemaal bijgeleerd?

Het interessante aan een materiaalstu-
die is dat je veelvuldig in aanraking komt 
met archeologische objecten. Volgens 
mij leer je nog altijd het meeste door 
effectief met het materiaal bezig te zijn 
en het materiaal te zien en voelen. Ener-
zijds heb ik mijn kennis over laatmid-

deleeuwse aardewerk sterk kunnen 
ontwikkelen, mede dankzij de hulp 
van Jan bij wie ik altijd terecht kon 
met vragen wanneer ik iets niet her-
kende of terugvond in de literatuur. 
Anderzijds leerde ik ook archeologi-
sche tekeningen maken, waarbij Griet 
me enkele nuttige tips gaf, en ook het 
digitaliseren van tekeningen leerde ik 
al doende. Daarnaast leerde ik ook 
zelfstandiger werken en vlotter te 
schrijven. 

Erica Hüpscher (UGent)
Waarover ging je thesis?

Mijn thesis ging over de bewerking en 
het gebruik van amber voor paternos-
ters. Uit historische bronnen is bekend 
dat het ambacht van de paternosterma-
kers in Brugge zich sinds haar ontstaan 
in de late 13e eeuw specialiseerde in 
de vervaardiging van paternosterkra-
len in amber. Het bewerkingsafval van 
deze ambachtslui werd bij opgravingen 
in de Rijkepijndersstraat en de Jeru-
zalemstraat aangetroffen. Naast een 
literatuuronderzoek bestudeerde ik het 
aangetroffen productieafval van de am-
berbewerking zelf. Uit de analyse van 
de bewerkingssporen, de vormen en de 
afmetingen van deze bewerkte amber-
stukjes werden zowel de stappen van 
het productieproces als de mate van 
specialisatie in de productie van pater-
nosterkralen achterhaald.

Wat heb je zo allemaal bijgeleerd?

Het schrijven van een thesis is het sluit-
stuk van de masteropleiding, waarin 
je de opgedane kennis toepast, maar 
waarin je door ervaring misschien wel 
meer bijleert dan in de lessen. Ik denk 
dat het onmogelijk is om alles wat ik ge-
leerd heb, op te sommen! Het was nieuw 
voor mij om een eigen materiaalstudie 
uit te werken en mijn waarnemingen te 
linken aan het literatuuronderzoek om 
dan tot een uiteindelijke conclusie te 
komen. Ik heb deze methodologie dus al 
doende opgepikt. Tijdens het schrijven 
van mijn thesis werd ik ook regelmatig 
geconfronteerd met uitstelgedrag. Ik 
leerde gaandeweg dat het belangrijker 
is om te beginnen schrijven dan dat het 
meteen perfect moet zijn. Gelukkig was 
het onderwerp ook altijd boeiend ge-
noeg om door te zetten!

Wat was je indruk van de depotwerking?

Tijdens mijn onderzoeksstage in het de-
pot De Pakhuizen in 2017 kwam ik voor 
het eerst in contact met de depotwer-
king. Er wordt veel zorg gedragen voor 
de objecten en alles wordt herverpakt 
volgens de hedendaagse standaarden. 

Wat was je indruk van de depotwer-
king?

De dozen met aardewerk stonden 
allemaal klaar op de zolder van het 
depot. De vondsten waren correct 
ingepakt en alle info stond op de eti-
ketten geschreven. De taken binnen 
de depotwerking en vondstverwer-
king zijn duidelijk en er wordt effi-
ciënt gewerkt. Jan en Griet hebben 
beide een grote materiaalkennis. Ook 
de vakbibliotheek archeologie is zeer 
handig. Het was zeker een positieve 
ervaring!

Wat vond je het leukste of interessant-
ste voorwerp uit je thesis en waarom?

Mijn keuze gaat naar een aardewerk-
groep, namelijk het hoogversierd 
aardewerk (zie figuur 1). De potten-
bakkers voorzagen deze ceramiek 
meestal van uitbundige versiering, 
waarvoor ze op zijn minst twee ver-
sieringstechnieken gebruikten. Veel 
van het hoogversierd aardewerk is 
gewoonweg prachtig met kleurige 
glazuur en fijn uitgewerkte versie-
ring. De laatmiddeleeuwse potten-

bakkers waren uitstekende vaklui en 
soms zelfs een beetje kunstenaars.

1
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Hoewel het depot zelf weinig toeganke-
lijk is, wordt wel veel aandacht besteed 
aan de digitale ontsluiting. Omdat nog 
niet alles digitaal geregistreerd stond, 
merkte ik tijdens het onderzoek voor 
mijn thesis, dat het minder evident was 
om alle amber in het depot terug te vin-
den. Eerlijk gezegd vond ik dit niet erg, 
maar juist spannend! Waar ik vooral van 
onder de indruk was, was de professio-
nele fotografische registratie bij Raak-
vlak. Ik ben erg blij dat ik voor mijn the-
sis een tijdje heb kunnen samenwerken 
met Nico om mooie, scherpe foto’s van 
de ambervondsten te maken. 

Wat vond je het leukste of interessantste 
voorwerp uit je thesis en waarom?

Er springen enkele kraaltjes uit het oog 
die door het afgewerkte uiterlijk toch 
wel bijzonder waren. Zo was er de ge-
reconstrueerde armband met erg grote, 
glanzende kralen die ik opvallend vond 
(zie figuur 2). Voor alle duidelijkheid: 
deze kralen werden in de late middel-
eeuwen niet gebruikt voor armbanden, 
maar voor paternosters. Verder vond ik 
de stukjes git met gelijkaardige bewer-
kingssporen ook erg boeiend. Blijkbaar 
was de productietechniek hetzelfde 
voor amber en git aangezien de fysi-
sche eigenschappen van deze materia-
len gelijkaardig zijn.

Waarover ging je thesis? 

Ik onderzocht de inhoud van een beer-
put die werd opgegraven in de Ezel-
straat in Brugge. Deze bleek gevuld te 
zijn met pottenbakkersafval: allerlei 
soorten zwartgeblakerd en mislukt aar-
dewerk. Door deze één voor één terug 

aan elkaar te puzzelen kon er een beeld 
gevormd worden van het assortiment 
dat in dit 18e-eeuws pottenbakkersa-
telier geproduceerd en verkocht werd. 
Ook kwamen er een aantal afgedank-
te vormen van huisraad aan het licht, 
zoals een theeservies met prachtige 
roodbakken theepotten en theekopjes. 
Die geven ons inzicht in het dagdage-
lijkse leven van een 18e-eeuws potten-
bakkersgezin. 

Wat heb je zoal bijgeleerd? 

Naast het wetenschappelijke luik heb 
ik vooral mijn persoonlijke passie voor 
materiaalstudies en aardewerk ont-
dekt. Het is een speciaal gevoel, om 
zo’n aardewerken bord in je handen 
vast te houden. Je ziet en voelt de spo-
ren die zijn gebruikers hebben achter-
gelaten op het oppervlak. Als je het van 
dichterbij bekijkt en de productiewijze 
probeert te achterhalen, besef je welk 
vakmanschap er nodig is om zo’n ob-

Lisa Stevens (UGent)

ject te kunnen produceren. 

Wat was je indruk van de depotwerking?

Als jonge archeologe heb ik heel veel 
geleerd van mijn tijd als thesisstudent 
bij depot de Pakhuizen. In het atelier 
passeren er zo veel verschillende soor-
ten vondsten de revue - artefacten van 
de prehistorie tot vandaag - dat het on-
mogelijk is om daar niets van op te ste-
ken. Iedereen stond ook altijd klaar om 
te antwoorden op mijn vragen, of het nu 
ging over de objecten van mijn thesis 
of over een prehistorische pijlpunt of 
faience tegeltje dat toevallig in het ate-
lier op tafel lag en mijn aandacht trok.  

Wat vond je het leukste of interessant-
ste voorwerp uit je thesis en waarom?

Als ik er ééntje zou moeten uitkiezen, 
kies ik de tweelingpotten (zie figuur 
3). Ook op wetenschappelijk vlak wa-
ren die bijzonder interessant, omdat 
deze vorm tot nu toe slechts een drie-
tal keer werd teruggevonden binnen 
de Lage Landen. Verder is het ook de 
eerste keer dat er zoveel individuele 
tweelingpotten werden teruggevonden 
op éénzelfde plaats (41 individuen). Dit 
wijst erop dat dit Brugs pottenbakker-
satelier een productieplaats was van 
deze potten. Het leuke aan deze vorm 
is dat de tweelingpot de voorloper is 
van onze moderne brooddoos. Men vul-
de de twee compartimenten thuis met 
een lekkere maaltijd, waarna de pot 
meeging naar de velden. Zo kon men 
op het veld tijdens de pauzes iets eten. 
Handig toch?

2

3
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Stage bij de IOED
Niet alleen bij het depot liepen er in 2020 
studenten rond, ook bij de IOED kunnen 
studenten erfgoedstudies stagelopen. 
Van september tot december 2020 liep 
Erica Hüpscher stage bij de cel IOED 
Brugge en Ommeland in het kader van 
haar master in erfgoedstudies in Antwer-
pen. We vroegen Erica wat ze vond van 
haar stage.

“Tijdens de stage heb ik me, samen met 
stagebegeleider Stefan Decraemer, voor-
al bezig gehouden met de actualisatie 
van de Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
voor de gemeentes Jabbeke en Damme. 
Deze inventaris, waarin alle gebouwen 
met erfgoedwaarde beschreven staan, 
werd in de streek al bijna 15 jaar geleden 
opgesteld. Een evaluatie van de huidige 
toestand van deze gebouwen drong zich 
dus op. De geïnventariseerde panden 
werden per gemeente bezocht en gefo-
tografeerd. Alle wijzigingen (schrijnwerk 
vernieuwd, aanbouw, renovatie, sloop,…) 
werden geregistreerd en na het veldwerk 
kort beschreven. Op deze manier leerde 
ik veel bij over bouwkundige typologie 
en terminologie en het onroerend erf-
goed van de streek. Ik leerde met name 
bouwsporen en bouwfases in gevels her-
kennen. 

Naast de actualisatie van de inventaris 
viel ook publiekswerking binnen mijn 
stageopdracht. Ik assisteerde bij de 
voorbereiding van de studiedag Bouwar-
cheologie en Petrografie en ik zorgde  
voor begeleiding tijdens het publiekse-
venement “Koolkerke graaft” in het ka-
der van de Archeologiedagen. 

Tot slot mocht ik tijdens deze stage re-
gelmatig mee op plaatsbezoeken in het 
kader van adviezen. De IOED adviseert 
vergunningsaanvragen met ingrepen op 
bouwkundig erfgoed. Na het bestuderen 
van de bouwplannen en een plaatsbe-
zoek wordt de aanvraag door de IOED 
gunstig of ongunstig geadviseerd. Tij-
dens deze stage leerde ik dus niet en-
kel gebouwen, maar ook bouwplannen 
“lezen” en raakte ik vertrouwd met het 
formuleren van een onderbouwd advies. 
Voor iedereen met een interesse voor 
(bouwkundig) erfgoed raad ik de oplei-
ding erfgoedstudies en een stage bij 
Raakvlak zeker aan!” 

Erica in actie tijdens het inventariseren van een kapel in Damme

Een overzicht in cijfers van de IOED- en OEG-werking in Vlaanderen
Bron: Netwerk Onroerend Erfgoed
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Het inventariseren van Houtig Erfgoed
In voorgaande jaarverslagen werd reeds 
dieper ingegaan op de werking van de 
IOED betreffende de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed. Naast deze in-
ventaris bestaat ook de inventaris van 
“houtige beplantingen met erfgoedwaar-
de” of kortweg “Houtig Erfgoed”. Het 
bouwkundig erfgoed werd de voorbije 
decennia door de Vlaamse Overheid voor 
heel Vlaanderen in kaart gebracht door 
de Vlaamse Overheid. De inventaris van 
houtig erfgoed werd opgemaakt voor één 
gemeente per provincie. In West-Vlaan-
deren mag Heuvelland zich als gelukkige 
prijzen om over een afgewerkte inven-
taris te beschikken. In steeds meer ge-
meentes groeit de vraag om deze inven-
taris op te maken zodat er een overzicht 
is op het aanwezige houtige erfgoed om 
deze te kunnen beheren en ontsluiten. In 
2020 werd binnen de erfgoedstuurgroep 
van Beernem door enkele gedreven vrij-
willigers de werkgroep Houtig Erfgoed 
opgericht, waarvan een medewerker van 
Raakvlak en van het Regionaal Land-
schap deel uitmaken.

Wat is houtig erfgoed?

Houtige beplantingen met erfgoedwaar-
de wordt door het agentschap Onroerend 
Erfgoed omschreven als beplantingsvor-
men die representatief zijn voor het werk 
van de mens of van de natuur of van bei-
de samen. Het zijn bomen en struiken 
die beschikken over erfgoedwaarde (bv. 
historisch, volkskundig, wetenschappe-
lijk, ruimtelijk-structurerend,…). Oude 
bomen en struiken vertellen je vaak 
iets over de geschiedenis van een be-
paalde plaats. Het zijn illustraties van 
oude gebruiken, historisch landgebruik 
of bepaalde technieken. Bijvoorbeeld 
statige kasteeldreven, in vorm gesnoei-
de hagen of bomen, geriefhoutbosjes, 
hakhoutkanten, schermbeplantingen, 
welkomstbomen, leifruit, vredesbomen, 
en vele andere. De verschillende types 
van beplantingen, de erfgoedwaarden 
en de inventarisatiemethodiek kunnen 
geraadpleegd worden in de handleiding 
van het agentschap Onroerend Erfgoed 
(https://www.onroerenderfgoed.be/pu-
blicaties/handleiding-voor-het-inventari-
seren-van-houtige-beplantingen-met-erf-
goedwaarde). 

De open ruimte en het landschap staat 
de laatste decennia sterk onder druk. 

Veel cultuurhistorische landschaps-
kenmerken gaan verloren door land-
schapsontwikkeling omdat er geen 
zicht is op het aanwezige houtige 
erfgoed. Oude soorten en variëteiten, 
traditionele aanplantingsvormen, his-
torische gebruiks- en beheersvormen 
gaan hierdoor verloren. Door het in 
kaart brengen van het houtig erfgoed 
kan bewust worden omgegaan met de 
historische, ecologische en traditio-
nele kenmerken die nog in het land-
schap aanwezig zijn.

De inventarisatie

Eind 2020 heeft het Regionaal Land-
schap Houtland vzw in samenwerking 
met Raakvlak en de IOED Polderrand 
een projectvoorstel ingediend bij het 
Programma voor Plattelandsontwik-
keling Omgevingskwaliteit (PDPO) om 
houtig erfgoed binnen 10 gemeentes 
te inventariseren, namelijk Beernem, 
Damme, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, 
Knokke-Heist, Oostkamp, Oudenburg, 
Torhout en Zedelgem. De aanvraag 
werd goedgekeurd en de subsidie 
toegekend, waardoor begin 2021 een 
coördinator wordt aangesteld om het 
project in goede banen te leiden. 

De belangrijkste doelstelling van het 
project is het actief betrekken van 
burgers bij de inventarisatie en de 
opmaak van beheerplannen van hou-
tig erfgoed, met het oog op het ver-
groten van het lokaal draagvlak voor 
het houtig erfgoed. Het project zal in 
de komende twee en een half jaar een 
vrijwilligerswerking rond de inventari-
satie van houtig erfgoed opstarten. Er 
wordt een databank opgesteld die de 
basis kan vormen voor de uitbouw van 
een gemeentelijk beleid inzake be-
houd, herstel, beheer van het levend 
patrimonium. De inventaris biedt te-
vens mogelijkheden voor de gemeen-
tes om het groene erfgoed te ontslui-
ten en te herwaarderen voor het grote 
publiek, door bijvoorbeeld wandel- en 
fietsroutes uit te stippelen. Als sluit-
stuk van het project wordt er per ge-
meente een herstelproject uitgevoerd, 
waarbij het houtig erfgoed op een be-
paalde site wordt gevaloriseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan een hoeve waarbij 
(deels) verdwenen hagen, houtkanten, 

knotboomrijen of hoogstamboomgaar-
den worden heraangeplant, het plaatsen 
van schaduwbomen om een woning te-
gen de zon beschermen of een landelij-
ke kapel die terug wordt voorzien van de 
typerende lindes. 

Hulp gezocht 
Heb je oog voor markante bomen of 
ander houtig erfgoed in je regio en 
wil je graag helpen deze in kaart te 
brengen? Er is geen voorkennis ver-
eist en er worden workshops voor-
zien om de knepen van het inventa-
riseren aan te leren. Voor meer info 
contacteer de projectcoördinator 
Gilles Paelinck via Gilles.Paelinck@
west-vlaanderen.be. 

1. Gekandelaarde Zomerlinden, Damme
Bron: Beheersplan Damme
2. Solitaire Es, Damme
Bron: Beheersplan Damme
3. Gekandelaarde Zomerlinden, Damme
Bron: Beheersplan Damme
4. Hakhoutstoof, Damme
Bron: Beheersplan Damme
5. Vredesboom/Bruine Beuk, Varsenare
Bron: Inventaris OE
6. Treurbeuk, Beernem
Bron: Carlos Croene
7. Welkomstlindes, Beernem
Bron: Google Maps 
8. Welkomstbomen/Tamme Kastanje, 
Sint-Joris
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15 jaar vrijwilligers in mineur
Vrijwilligers zijn belangrijk! Het afgelo-
pen jaar kwamen vooral de vrijwilligers in 
de zorg, terecht, vaak in het nieuws. Ze 
gaven het beste van zichzelf en hielpen 
mee de moeilijke coronaperiode te ver-
lichten. Vrijwilligerswerk bij Raakvlak is 
van een heel andere orde, maar ook wij 
zijn erg trots op het werk van de Raak-
vlakvrijwilligers! Door hun hulp en inzet 
kunnen activiteiten en taken waar geen 
of minder tijd of geld voor is, toch plaats-
vinden. Raakvlak kent reeds 15 jaar een 
uitgebreide vrijwilligerswerking. Helaas 
hebben we hen in het coronajaar 2020 
erg moeten missen en werd het een vie-
ring in mineur. Een jaar waar thuiswerk 
de norm is, nodigt niet uit om extra 
mensen op kantoor te hebben. Maar we 
kijken alvast uit naar de heropstart van 
onze vrijwilligerswerking! Wat hebben we 
de leuke babbels, de koffiemomentjes, 
de mooi gepuzzelde en gefotografeerde 
vondsten alsook de geregistreerde resul-
taten gemist! 

Evoluerende vrijwilligerwerking

Voor de oprichting van Raakvlak in 2004 
werd er reeds met vrijwilligers gewerkt, 
maar deze hielpen voornamelijk tijdens 
veldwerk. Vrijwilligers kwamen toen 
meehelpen op archeologische opgravin-
gen en ook voor de metaaldetectie wer-
den vrijwilligers ingeschakeld.

Sinds de oprichting van Raakvlak in 2004 
werd een versnelling hoger geschakeld. 
Tijdens een voordracht lanceerde ar-
cheologe Bieke Hillewaert een oproep 
voor vrijwilligers. Zo startte in 2005 
een groep vrijwilligers met het wekelijks 
puzzelen van archeologische contexten. 
Deze groep kreeg algauw de naam “de 
schervenpuzzelclub” en zo komen Mia, 
Maria en Véronique nu reeds 15 jaar elke 
vrijdagmiddag samen om aardewerk te 
puzzelen. Dat dit niet voor doetjes is, ge-
tuigt de context van de Heistlaan, waar 
ruim 15.000 scherven lagen te wach-
ten om gepuzzeld te worden. Omdat de 
grootste vondstcontexten reeds gepuz-
zeld zijn, helpen ze de laatste jaren mee 
met het herverpakken van metalen vond-
sten, het overschrijven van vondsten-
kaartjes enzovoort… maar ook de bijna 
600 zilveren munten uit het Prinsenhof 
werden door deze vrijwilligers onder 
handen genomen. 

Voor het wassen van scherven krijgen 
we hulp van Greta, voor haar is een af-
wasje nooit groot genoeg. 

Raakvlak (en daarvoor de Stedelijke 
Archeologische Dienst) is steeds een 
voorloper geweest op het vlak van 
de digitale inventarisatie en registra-
tie van de archeologische collectie. 
Reeds in de jaren 1990 zijn hierin de 
eerste stappen gezet. Met de ontwik-
keling van een eigen inventarisatie-
programma konden ook hierbij sinds 
2006 vrijwilligers ingezet worden. Zo 
komt Ludo al 14 jaar lang elke maan-
dag vondsten in aardewerk invoeren 
in het inventarisatieprogramma en 
ook Kristel komt 2 maal per week 
voorwerpen in silex (vuursteen) inven-
tariseren. Voor dit inventarisatiepro-
gramma hebben we natuurlijk ook fo-
to’s nodig, dat is dan weer de taak van 
Luc, die al ruim 10 jaar elke dinsdag 
foto’s komt nemen. 

Tot slot is er Roland, waarop we 
steeds kunnen rekenen. Hij is een 
metaaldetectorist met een enorm uit-
gebreide kennis over onder andere 
metalen vondsten. Hij kan zich echt 
vastbijten in speurwerk naar meer in-
formatie over bijzondere vondsten.

Naast deze vaste vrijwilligers werkt 
Raakvlak tijdens opgravingen en an-
dere activiteiten vaak samen met lo-
kale metaaldetectoristen, heemkun-
dige kringen en andere gemotiveerde 
vrijwilligers met een hart voor onroe-
rend erfgoed. Ook hen hebben we dit 
jaar moeten missen. 

Deze fantastische vrijwilligers met 
zeer verscheiden kennis en talenten, 
vullen met hun vrijwilligerswerk het 
werk van het Raakvlakpersoneel goed 
aan. Laten we hopen dat we ze gauw 
opnieuw mogen verwelkomen!
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Van links naar rechts: 
Maria, Mia, Roland

Veronique, Luc, Ludo, Kristel
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Rondleidingen en workshops 
De educatieve werking stond in 2020 op 
een laag pitje. Toch lukte het ons om tus-
sen de verschillende lockdowns door nog 
enkele rondleidingen en workshops te or-
ganiseren. Daarnaast zetten we dit jaar 
volop in op digitale activiteiten. 

26/01 Lezing tijdens nieuwjaarsbabbel heemkundige kring Oostkamp Oostkamp Geen gegevens

06/02 Lezing Natte gebieden tijdens Studiedag Antwerpen Geen gegevens

13/02 Lezing aan gidsen van ‘t Zwin Knokke-Heist Geen gegevens

Zomer Fietszoektocht langs Oostkamps erfgoed Oostkamp 225 deelnemers 

02/08 Zomeractiviteit Erfgoedraad Oostkamp Oostkamp 21 bezoekers

13/09 Digitale Open Monumentendag Digitaal 1400x bekeken 

24/09 Verdiepende opleiding bouwarcheologie en petrografie Brugge 100 deelnemers

08/10 Archeologiedagen bij Radio 2 West-Vlaanderen Brugge (Radio) Geen gegevens

09/10 Digitale Archeologiedagen: de Vloethemveldcollectie Digitaal 1500x bekeken

10/10 Archeologiedagen: Startmoment Koolkerke Graaft Brugge 100 bezoekers

15/10 Lezing bij Enimo Brugge 11 deelnemers

Oktober en 
november Pottenkijkers! Digitaal 20 berichten

Herfstvakantie Digitaal Krikrakfestival Digitaal Geen gegevens

Activiteiten
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16/10 BS De Wassenaard Jabbeke
3 klassen vijfde 
leerjaar

13/01 VBS De Regenboog Beernem 2 klassen vijfde 
leerjaar

14/01 VBS Sint-Lodenwijkscollege Brugge 1 klas vijfde 
leerjaar

01/10 VBS De Zeeboon De Haan 1 klas vijfde 
leerjaar

08/10 BS De Komme Brugge 1 klas vijfde 
leerjaar

19/10 VBS Sint-Leo-Hemelsdaele Brugge 2 klassen vijfde 
leerjaar

Op bezoek bij Raakvlak

Vuilniszak op school
Een klas van BS De Wassenaard krijgt een rondleiding in het depot

Een klas van BS De Wassenaard krijgt een rondleiding in de Pakhuizen



Gaan voor digitaal!

Als aanvulling op de geplande multi-
disciplinaire tentoonstelling in 2021 
ontsluit Raakvlak nu al 135 van de ob-
jecten die gevonden werden tijdens een 
grootschalige metaaldetectiecampagne 
op het Vloethemvelddomein. De vond-
sten zijn te relateren aan het krijgsge-
vangenenkamp dat zich van 1944-1946 
op dit terrein bevond. Tijdens deze blik 
achter de schermen kreeg je niet alleen 
als eerste enkele van de stukken uit de 
Vloethemveldcollectie te zien, maar 
kwam je ook in primeur te weten welke 
andere archeologische objecten in het 
vernieuwde kamphuis zullen worden ten-
toongesteld in 2021.

We namen jullie mee op sleeptouw ach-
ter de schermen van de opgraving in 
het Stedelijk Conservatorium Brugge 
met een historische introductie door 
Christophe Deschaumes van Monumen-
tenzorg Brugge, een exclusieve kijk in 
de kelders en een eerste blik achter de 
schermen van de archeologische opgra-
ving met de archeologen van Raakvlak.

Archeologiedagen Thuis.  
Een blik achter de schermen 
van depot De Pakhuizen: de 
Vloethemveldcollectie. 

Digitale opensleuvendag tijdens 
Open Monumentendag. 

2020 was het jaar van de digitale pu-
bliekswerking. Nooit eerder deelden we 
zo veel berichten, maakten we zo veel 
filmpjes of gingen we zo vaak live op Fa-
cebook. We blikken terug op drie hoog-
tepunten.

Met een GoPro Camera werd een Facebook Live gefilmd

Op de zolder werden enkele objecten uit 
de Vloethemveldcollectie uitgestald
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Pottenkijkers! 
De Archeologen van Raakvlak namen 
jullie mee op sleeptouw tijdens de ont-
manteling van het Archeologiemuseum 
in de Mariastraat in Brugge. Via allerlei 
foto’s en filmpjes konden jullie volgen 
hoe objecten uit vitrines werden ge-
haald, geregistreerd, gefotografeerd, 
ingepakt en vertrokken naar het depot. 
Meer informatie over de archeologi-
sche objecten uit het museum kan je 
vinden op onze website.

Wil je ook op de hoogte blijven van al-
les wat Raakvlak doet? Volg ons dan op 
Facebook (@raakvlak) en Instagram (@
raakvlak.publiek) en hou onze website 
in de gaten!

Jan en Griet inventariseren de vond-
sten in het Archeologiemuseum
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Raakvlak schrijft geschiedenis
Ook dit jaar konden we genieten van heel 
wat persaandacht. Maar liefst 38 keer 
kon je over onze activiteiten en onder-
zoeken lezen in verschillende kranten of 
op nieuwswebsites, luisteren naar onze 
uitleg op de radio en naar ons kijken op 
televisie. 

We kropen ook zelf in de pen en schreven 
een aantal artikels, waarvan je hieronder 
een lijst kan vinden. 
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Focus WTV kwam filmen tijdens het geofysisch onderzoek 
op het Sint-Jansplein in Brugge

Radio 2 West-Vlaanderen kwam een uur uitzenden bij Raak-
vlak tijdens de Archeologiedagen. Caroline en Veronique 
mochten uitleg geven

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2020

- 43 -



Agenda 2021
Jammer genoeg kunnen wij de agenda 
voor 2021 niet garanderen. 
Indien een activiteit niet kan doorgaan op 
de datum die we hier vermelden, alvast 
onze excuses.
Hou zeker onze website en sociale media 
in de gaten voor de meest actuele infor-
matie. 

25 april
Erfgoeddag: 
Workshop ‘Vonk in het Donker’
Durf jij een donkere grot binnen te 
gaan zonder elektriciteit? Stap binnen 
in het duister en beleef de prehistorie 
met een workshop over rotstekenin-
gen. 
Luister aandachtig naar het verhaal 
over een vonk in het donker, bekijk 
echte prehistorische voorwerpen uit 
Brugge en gebruik al je zintuigen om 
je eigen prehistorische rotstekening 
te maken.
9u-16u, Komvest 45, 8000 Brugge
Gratis
Verplicht inschrijven via erfgoedcel-
brugge.be

24-25 april
Erfgoeddag:
Nachtelijk Salon
Tentoonstelling van Katrien Perquy en 
Atelier Terre du Nord geïnspireerd op 
de collectie van Raakvlak. 

17-19 mei
Pint of Science
Lezing bij een glazen boterham over de 
opgraving in de Snuffel die een potten-
bakkersatelier aan het licht bracht.
Jeugdherberg De Snuffel, Ezelstraat 42, 
8000 Brugge
Gratis 

30 juli
Opening ErfgoedLab Damme
Waar erfgoed en kunst samenkomen.
Een initiatief van Stad Damme en Stad 
Brugge in samenwerking met verschil-
lende  culturele partners waaronder ook 
Raakvlak.

- 44 -



12 september
Open Monumentendag

20-26 september
Week van de Zwinstreek
Activiteiten en rondleidingen in verband 
met het syntheseonderzoek ‘Veen als 
Venster op het Verleden’.
Gratis 

Week van de Zwinstreek
Lezing door Marnix Pieters
Gratis 

8-10 oktober
Archeologiedagen
Opening tentoonstelling ‘Archeologie in 
Jabbeke’
De tentoonstelling loopt door tot 25 
oktober.
Vrijetijdscentrum Jabbeke
Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

8-10 oktober
Archeologeidagen
Rondleidingen in de Cirkels van Ver-As-
sebroek
Kerkdreef, Assebroek 

Oktober
Opening tentoonstelling ‘Brugge in het 
Jaar 1000’ 
Gruuthuse Museum, Dijver 17, 8000 
Brugge

6-7 November
Krikrakfestival
‘Bouw eens een nederzetting’
Ben je benieuwd hoe mensen in de pre-
historie of in de middeleeuwen bouw-
den? Op de inspiratiemuur van Raak-
vlak leer je alles over de verschillende 
bouwtechnieken van vroeger. Maar ga 
vooral zelf aan de slag met bamboe of 
wilgentakken en bouw mee aan onze 
eigen Krikrak-nederzetting!
Komvest 45, 8000 Brugge
Gratis
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