JAARVERSLAG

2021

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2021

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2021

Inhoud

Met de steun van de Vlaamse Overheid

Raakvlak Jaarverslag 2021
Publicatie:

2022/7

Verantwoordelijke uitgever: Jari Mikkelsen

Auteurs: 		

Stefan Decraemer, Jan Huyghe, Griet Lambrecht, Caroline Landsheere, Jari Hinsch Mikkelsen,

		

Frederik Roelens, Stéphanie Van den Broecke, Tom Vandelannoite en Dieter Verwerft

Beheerscomité:

Pascal Ennaert (voorzitter), Lieselotte Denolf (vice-voorzitter), Frank Casteleyn, Jurgen Dehaemers

		

Bert De Brabandere, Rik Strubbe, Katrien Talloen, Patricia Waerniers

Contact:		

Raakvlak

Tevreden terugblikken op 2021

4

Wie is het?

6

Interview: Twee pilaren van de Brugse Stadsarcheologie op pensioen

9

Zes jaar erkend onroerenderfgoeddepot

12

Vondsten in de vitrine

14

BIS-stagiairs bij Raakvlak

16

Archeologische projecten in 2021

18

Samen sterk

21

Polderbodems: een unieke onderzoeksstrategie

22

Het Groot Magdalenagoed in Sint-Michiels (Brugge)

24

Archeologie zet aan tot poëzie

28

IOED in de schijnwerpers

29

Bouwkundig erfgoed in de kijker: bakhuisjes

30

Tijdelijke archeologische tentoonstelling

32

Raakvlak op school

34

Raakvlak presenteert: 1-2-3 Archeologie!

37

Publiekswerking fotoverslag

38

Persmomenten

41

Publicaties

41

Agenda 2022

42

		Komvest 45
		8000 Brugge
		

T +32 [0]50 44 50 44

		E info@raakvlak.be

© Raakvlak, april 2022
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raakvlak.
-3-

Tevreden terugblikken op 2021
“2021 was het jaar waarin wij mensen meesleepten in de interessante wereld van
de archeologie met de ene na de andere spectaculaire vondst.”
Terugblikken op het jaar 2021 en wat wij bij Raakvlak
allemaal hebben gedaan en meegemaakt, is in deze
dagen geen gemakkelijke taak. Mijn gedachten blijven
ronddraaien om wat er zich in Oekraïne allemaal afspeelt. Maar voor jullie, zal ik het proberen!
Een constante voor het jaar 2021 is ongetwijfeld het
Coronavirus, Covid 19, met al zijn varianten: Delta,
Beta, Gamma, Omnicron, Wuhan, Zuid-Afrika…. Wanneer wij in 2020 met dit virus voor het eerst werden geconfronteerd, was het nieuw, iets spectaculair, iets dat
wij, in Europa, generaties lang niet meer hadden meegemaakt. Tegen 2021 waren wij allemaal coronamoe.
Daarenboven was de lente van 2021 koud, regenachtig
en misselijkmakend. De cafés en restaurants waren
gesloten en een mondmasker dragen, was overal verplicht. In het voorjaar, konden we kiezen tussen: gaan
zwemmen, een museum bezoeken of een modderrijk
bospad inslaan voor een wandeling maar dan zonder
een trappist als beloning op het einde. Gelukkig was
2021 ook het jaar waarin wij mensen meesleepten in
de interessante wereld van de archeologie met de ene
na de andere spectaculaire vondst.
Vrijdagochtend eind februari 2021, krijgen we een dringende telefoon! Bij grondwerken aan het Sint-Amandsplein is de aannemer op iets archeologisch gestoten.
Frederik, onze Stadsarcheoloog, fietst er meteen naartoe. Het blijkt te gaan om een nog goed bewaarde,
beschilderde grafkelder uit de middeleeuwen. Enkele
uren later wordt de pers uitgenodigd en kunnen burgemeester De fauw en schepen Blontrock hun enthousiasme niet verbergen. De burgemeester, half in de kelder op zijn knieën, en de schepen die alles vakkundig
aan het vertellen is aan de talrijke aanwezige leden
van de pers. Eindelijk, was er de kans om over iets
anders dan de wekelijkse coronacijfers te berichten,
heerlijk!
Amper een week later, begin maart 2021, kunnen wij
aan de bewoners, scholieren en de pers een ambachtelijke site tonen, ter hoogte van de Sint-Annarei. Het
uitwerken van de wetenschappelijke resultaten is vol-

op bezig, maar het gaat wellicht om de restanten van
een leerlooierssite. In de weken die daarop volgen, komen vele Bruggelingen voorbij de site, om de werken
van dichtbij te kunnen volgen.
Eind maart 2021, bij een kleine opgraving op de hoek
van de Mariastraat en het Onze Lieve Vrouwekerkhof-Zuid, worden onder de bestaande nutsvoorzieningen 27 menselijke inhumaties (begravingen in de
grond) opgegraven. Dit was een voorbode voor wat
ons nog te wachten stond, wanneer de grote opgraving in gang zou worden gezet. Het eerste hoogtepunt
van deze opgraving is ongetwijfeld wanneer de eerste
beschilderde grafkelder wordt ontdekt (ondertussen
staan er vier op de teller), vandaag te bewonderen in
O.L.V. Kerk. Het tweede is wanneer we de eerste antropomorfe graven kunnen vaststellen, begraven onder
een dik kerkhofpakket van meer dan 1000 skeletten.
In Torhout weten wij ondertussen ook veel meer over
het archeologisch verleden van het centrum van de
stad. De riolering in het centrum wordt er in fasen vernieuwd, steeds voorafgegaan door een archeologisch
onderzoek. Behalve veel munten en oude funderingen
zijn er ook spectaculaire bodemprofielen, waarin verschillende oude marktoppervlaktes en wegtracés, zijn
blootgelegd. Dit onderzoek loopt verder in 2022, met
opgravingen rond de kerk zelf.
Op vlak van personeel zal 2021 vooral worden herinnerd, als het jaar waarin onze geliefde erfgoedarbeider Régy Poppe na meer dan 40 jaar dienst met pensioen mocht gaan. Régy was altijd een vroege vogel
op de dienst en bracht altijd zijn goed humeur mee.
Een kleine ochtendbabbel met Régy, koffie inschenken
(of in mijn geval eerder omgekeerd eerst de koffie dan
Régy) en de werkdag was goed begonnen. Régy is een
menselijke databank, waarin alle oude archeologische
opgravingen goed zijn bewaard. Wij missen dus Régy
niet enkel om zijn humeur, maar ook zijn kennis.
Eveneens koos Véronique Deknudt om haar tewerkstelling bij Raakvlak in te ruilen voor een baan als

kersverse grootmoeder. Hoewel Véronique hier maar
een jaar werkte, kenden wij haar als een vaste waarde als deel van de vrijdagnamiddag-puzzelclub. Dit
gedurende meer dan 15 jaar. Het was geen cadeau,
om in volle coronatijd een nieuwe job te beginnen als
administratief medewerker. Toch slaagde Veronique
er perfect in, om op korte termijn, haar functie uit te
voeren alsof ze jaren niets anders had gedaan. Gelukkig zullen wij, wanneer het opnieuw mag, zowel Régy
als Véronique terug mogen verwelkomen op de dienst,
maar dan als waardevolle leden van onze archeologische puzzelclub.

bezoeken, Open Monumentendag, Krikrakfestival…. Zo
blikken wij ook tevreden terug op de tentoonstelling,
‘Wat zit er onder de grond in Jabbeke’, die wij samen
met gemeente Jabbeke en Café Cultuur organiseerden. Aansluitend op de opening van de tentoonstelling, organiseerden wij ook een tweedaags publieksluik tijdens de Archeologiedagen op 8, 9 en 10 oktober
2021, met verschillende activiteiten voor jong en oud.
Een andere, en toch wel werk intensieve opdracht, was
het uitwerken van de tentoonstelling “Verhalen uit de
ondergrond. Brugge in het jaar 1000”. Het was voor
heel het team een leerrijk proces om onder de vleugels van Musea Brugge, een kleine maar fijne tentoonstelling te organiseren. De tentoonstelling belicht een
uiterst belangrijke, maar vaak onderbelichte, periode
in de Brugse geschiedenis. Wij zijn dan ook trots op
het eindresultaat, dat zeker een bezoek waard is. De
tentoonstelling loopt nog tot oktober 2023.

Medio september mochten we twee nieuwe medewerkers verwelkomen. Stéphanie Van den Broecke begon
als administratief medewerker en Tom Vandelannoite
als adjunct-erfgoeddeskundige. Tom heeft vooral een
passie voor landschappelijk erfgoed en vormt daarom
de perfecte compagnon binnen de cel IOED Brugge en
Ommeland voor Stefan Decraemer. Stéphanie neemt
de rol over van Véronique als de moederkloek die
ervoor zorgt dat alles op de dienst vlot verloopt, van
vergaderingen tot de financiën en van Sinterklaaschocolade tot ziektebriefjes.

Er is nog zoveel meer gebeurd in het jaar 2021! Neem
bijvoorbeeld onze nieuwe educatieve website 123archeologie.be, waar kinderen van 10-12 jaar in de wondere wereld van archeologie worden ondergedompeld
met allerlei uitdagingen van onze archeologen. Wat
bedoeld was voor scholieren in ons werkingsgebied,
bleek overal in Vlaanderen een schot in de roos te
zijn, met meer dan 25.000 bezoekers in de eerste drie
maanden. Ik vind dan ook dat wij hier trots op mogen
zijn!

Verder was het jaar 2021, het jaar waarin Raakvlak
een eerste BIS-stagiair mocht verwelkomen. Een BIS
of BeroepsInlevingsStage loopt maximaal 6 maanden
en geeft een werknemer de kans om een waardevolle
eerste werkervaring op te doen, door dagelijks op de
werkvloer mee te lopen. Onze eerste stagiaire, Lisa
Stevens, werkte mee aan de tentoonstelling Brugge in
het jaar 1000, helaas vond ze al na 3 maanden, haar
droomjob als depotarcheoloog. Dat is natuurlijk ook
het doel van een dergelijke stage. Een tweede BIS-stagiair, Jan Verlaet, begon medio oktober, eveneens bij
de cel Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen. Of ook
Jan werk zal vinden tijdens of na zijn stage, dat zullen
jullie in het jaarverslag van 2022 kunnen lezen.

Ik omschreef eerder 2018 als een grand Cru jaar, 2019
als de millésime van de champagnes en 2020 als het
jaar van de ontsmettingsalcohol. Bij ons thuis werd
2021 het jaar waar, na een volle week van onlinevergaderingen, onlineopleidingen, online-koffie-klets-momenten, online oudercontacten, online shoppen… de
werkweek werd afgesloten met een gin-tonic live.
Skål,

2021 was een intens jaar! Bovenop alle onvoorziene,
razend interessante archeologische vondsten, hadden
wij ook een reeks geplande activiteiten, zoals scholen-

Jari Hinsch Mikkelsen
Diensthoofd
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Wie is het ?

?

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.

Raakvlak editie
14 spelers

?

Raakvlak

Nico Inslegers: fotografie en digitalisatie
Caroline Landsheere: publieksmedewerker

?

Jari Mikkelsen: coördinator en senior bodemkundige
Régy Poppe: erfgoedarbeider (tot 1 augustus)
Jurgen Van de Walle: erfgoedarbeider
Stéphanie Van den Broecke: administratieve ondersteuning (vanaf 16 september)
Serge Van Liefferinge: technisch medewerker

Onroerenderfgoeddepot De Pakhuizen

Jan Huyghe: depotbeheerder
Griet Lambrecht: depotbeheerder

?

IOED Brugge en Ommeland

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

?

?

Stadsarcheologie

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

?

JURGEN

Frederik Roelens: stadsarcheoloog
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Caroline Landsheere: publieksmedewerker
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Aardewerk Archeologisch onderzoek

Dieter Verwerft: archeoloog

?

Met het hele team van Raakvlak staan we altijd klaar om onze
passie voor archeologie, depotwerking, bouwkundig en landschappelijk erfgoed te delen met het brede publiek.

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

Veronique Deknudt: administratieve ondersteuning (tot 1 oktober)

?

Raakvlak
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-7-

?

RAAKVLAK JAARVERSLAG 2021

Twee pilaren van de Brugse Stadsarcheologie op pensioen
Interview met Hubert De Witte (voormalig Stadsarcheoloog)
& Régy Poppe (erfgoedarbeider)
Op respectievelijk 1 augustus 2020 en 1 augustus 2021 gingen twee pilaren van de
Brugse Stadsarcheologie op pensioen: Hubert De Witte en Régy Poppe. Hubert was
de eerste stadsarcheoloog in Brugge en Régy stond jarenlang als erfgoedarbeider
op archeologische sites in Brugge en het Ommeland. We hadden graag een groots
afscheidsfeest gehouden voor hen, maar helaas bleef corona ook in 2021 roet in
het eten gooien. Samen blikken we, in een interview, terug op hun mooie carrière.
We beginnen met de belangrijkste vraag: wat is het beste aan op pensioen zijn?
Régy: “Je moet niet meer vroeg uit je bed! Vroeger kon ik enkel in het weekend
kringloopwinkels en rommelmarkten afschuimen, nu kan ik dat doen wanneer ik
wil. Er is tijd om tv te kijken, op de computer te zitten en naar muziek te luisteren.
Ik kan ook meer tijd spenderen met mijn kinderen en kleinkinderen. Maar ik mis
het werk wel hoor.
Normaal zou ik wekelijks aansluiten bij de Puzzelclub op vrijdag en helpen met
scherven puzzelen en potten lijmen. Helaas, door corona heb ik dat nog niet vaak
kunnen doen. Hopelijk kan dat snel weer plaatsvinden.”
Hubert: “Ik zit zeker niet stil sinds mijn pensioen. Mijn betrokkenheid bij de
museumwerking, blijft groot. Ik vertegenwoordig nog altijd Brugge op de Hanzedagen en in de coöperatieve vennootschap, Museumpass. Daarnaast heb ik heel
mijn carrière ook een heleboel andere engagementen gehad naast mijn job, onder
andere in de dierenbescherming en de sportwereld. Zo ben ik op dit moment voorzitter van de Koninklijke Roeivereniging Brugge en de Vlaamse Roeiliga.
In verhouding gaat er nu veel meer tijd naar mijn vrijwilligerswerk dan vroeger
omdat ik mijn tijd zelf kan indelen. Daarom duurt mijn ontbijt nu veel langer dan
vroeger. Behalve de krantenkoppen, kan ik nu ook de artikels lezen in de krant. Ik
was het gewoon om klokslag 8u op mijn bureau te zijn. Dat hoeft nu niet meer en
is één van de voordelen van op pensioen zijn.”
Jullie zijn beiden bij Stad Brugge gestart tijdens de opgraving in de Onze-LieveVrouwekerk in 1979. Hoe zijn jullie daar terecht gekomen?
Hubert: “Ik ben eigenlijk iets eerder begonnen bij Stad Brugge op 24 november
1977, die datum zal ik nooit vergeten. Ik had rond die tijd een sollicitatie opgestuurd en werd meteen aangenomen, voor vijf weken, om de opgraving op de Burg
af te ronden. Ik was toen aan de slag als ‘tewerkgestelde werkloze’ bij Musea
Brugge.
Vanaf 1979 kreeg ik een tijdelijk contract en na het doorlopen van examens in
1981, kreeg ik mijn vaste aanstelling. De jaren voordien was bij bouwprojecten
duidelijk geworden, dat er veel archeologische informatie verloren ging. Toen was
er ook nog geen wetgeving. Het was dan ook mijn bedoeling, om de Stadsarcheologische dienst op gang te trekken.”

Régy Poppe en Hubert De Witte

Régy: “Ik ben samen met een groep arbeiders begonnen bij de opgraving in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk in 1979, de opgraving van Maria van Bourgondië. Daarvoor
werd de arbeidersploeg van de dienst Monumentenzorg van de stad bij werken in
de Brugse binnenstad ingeschakeld.
-9-
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Waar ben je het meeste trots op?

“Het was bijzonder om zo’n dossier in goede
banen te leiden, terwijl ik als archeoloog eigenlijk nog
in mijn kinderschoenen stond”
- Hubert

Daar heb ik tot in 1981 met contracten voor bepaalde duur
gewerkt. Dan heb ik even niet gewerkt, tot Hubert mij op 20
augustus 1990 vroeg om voor de archeologische dienst te
werken, die datum ga ik nooit vergeten. Veel van de
arbeiders waren niet in archeologie geïnteresseerd, maar ik
wel. Sindsdien heb ik altijd voor Stad Brugge gewerkt, steeds
in de archeologie.”
Tot je op 1 augustus 2021 met pensioen ging. En Hubert, jij
ging op 1 augustus 2020 met pensioen?
Hubert: “Inderdaad, ik had in juli 2020 de leeftijdsgrens van
65 bereikt. Ik ben begonnen als stadsarcheoloog. Maar na
een opleiding cultuurmanagement, ben ik geleidelijk aan
verder van archeologie gaan afstaan.
Als zakelijk directeur en daarna projectdirecteur van Musea
Brugge had ik niet meer de dagelijkse leiding over de ploeg
die vandaag Raakvlak is, maar behield ik wel de eindverantwoordelijkheid. Ik werkte sinds mijn 15 jaar mee aan
archeologisch onderzoek en heb ervoor als carrière gekozen,
dus ik moet eerlijk toegeven dat ik het veldwerk wel miste.”
Als je terugblikt op je carrière, wat zijn dan je favoriete
herinneringen?
Hubert: “Een moeilijke vraag. De opgraving die er in de
eerste plaats uitspringt, is het onderzoek in het hoogkoor
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De vondst van het skelet van
een historisch figuur is heel bijzonder en heeft veel aandacht
voor archeologie in Brugge gegenereerd, zelfs tot en met de
koning en koningin!
Het was bijzonder om zo’n dossier in goede banen te leiden,
terwijl ik als archeoloog eigenlijk nog in mijn kinderschoenen
stond. Ook de beschilderde grafkelders die we toen hebben
aangetroffen waren bijzonder. En dat allemaal in een periode
zonder enige wetgeving om die zaken te behouden, beheren,
conserveren, ontsluiten…”
Régy: “Die opgraving van Maria van Bourgondië in de
Onze-Lieve-Vrouwekerk zal mij ook altijd bij blijven. Het was
niet alleen mijn eerste opgraving, maar we kregen ook veel
persaandacht van binnen- en buitenland.

opgraving bezoeken. We moesten op een rij staan en de
koning schudde ons een voor een de hand. Bij mij bleef hij
zelfs even stilstaan. Hij vroeg wat mijn naam was en of ik dit
werk graag deed. Ik zei ‘Ja, heel graag, Sire!’.”
Hubert: “Er zijn natuurlijk nog veel andere opgravingen
geweest. Ik denk bijvoorbeeld aan het dossier Burghotel,
waar nu het Crownplaza op de Burg is gevestigd. Wat een
enorm belangrijke site was voor de ontstaansgeschiedenis
van Brugge.
Met de goodwill van de politiek, de eigenaar en de bouwheer,
hebben we daar grote delen van de archeologische resten in
de nieuwbouw kunnen integreren. Een derde dossier waar ik
dankbaar op terugblik, zijn de meerdere onderzoeken langs
de Potterierei waar heel veel materiaal van de 13de-eeuwse
pottenbakkersindustrie aan het licht is gekomen.”

Régy: “Al snel werd ik vertrouwd, om niet alleen het grove
graafwerk te doen, maar ook de fijne verwerking achteraf. Ik
mocht scherven aan mekaar puzzelen, potjes samenstellen
en ze aan elkaar lijmen. Hubert vond dat ik dat heel goed
kon en ik deed het ook graag. Elk potje was een nieuw, trots
momentje.

Hubert: “Wees diplomatisch. Hou nauwe contacten met de
bouwwereld, de politiek en de verschillende stadsdiensten.
Bouw ook goede relaties uit in de wetenschappelijke wereld.
En denk uiteraard ook aan het grote publiek, want je moet
een zo breed mogelijk draagvlak hebben.

Hubert: “Dat gaat voor mij ook ruimer dan één project. Ik
ben erg trots op het feit dat we er in zijn geslaagd , ondanks
dat er geen wetgeving was, om toch op een aantal plaatsen
archeologie een plaats te kunnen geven op de plek waar ze
zijn gevonden, in de nieuwbouw.

Gelukkig is Brugge een stad met een groot, historisch
bewustzijn en zijn Bruggelingen fier op hun stad, wat het
heel wat makkelijker maakt.”

Ik denk dan aan de grafkelders in de Onze-Lieve-Vrouwekerk
en de muurresten in het Crown Plaza-hotel. Daarnaast, ben ik
ook trots dat ik erin ben geslaagd de stad te overtuigen om
de fabriek te kopen die de toekomstige Erfgoedfabriek zal
zijn. En dit met plaats voor de archeologische collectie van
Raakvlak en Raakvlak als regionale archeologische dienst.”

We moesten daar hele dagen het archeologisch vlak opkuisen of schaven en dan paalgaten van grote plattegronden
couperen. Dat was een heel andere manier van werken. Het
trok ook veel aandacht. Ik herinner mij nog een publieksevenement in de gietende regen en toch kwam er 250 man
opdagen.”

Régy: “Ik was graag geëindigd met de opgraving die nu loopt
aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Dan was ik begonnen met
grafkelders en skeletten en er ook mee geëindigd. Dan was
de cirkel rond geweest. Maar helaas, op het einde kon ik nog
moeilijk hele dagen veldwerk aan door mijn fysiek. Hele dagen veldwerk is voor jonge mensen! Dat vond ik wel jammer.

“Op mijn 18de verjaardag, kwam de koning de opgraving
bezoeken. Hij vroeg wat mijn naam was en of ik dit werk
graag deed. Ik zei ‘Ja, heel graag, Sire!’.”
- Régy

Op mijn 18de verjaardag, kwamen de koning en koningin de
- 10 -

Régy: “Ik wens jullie vooral veel succes toe in alles wat jullie
doen. Dat Raakvlak nog veel jaren een mooie toekomst mag
kennen. En dat jullie allemaal nog veel mooie opgravingen
mogen meemaken.”

Er zijn waarschijnlijk ook een aantal zaken geweest, die
minder goed gingen. Wat was je grootste uitdaging?

Régy: “Wat ik ook heel leuk vond, was mijn eerste echte
kennismaking met paalgaten op de site ‘Refuge’ in SintAndries. Daarvoor had ik vooral binnen de stadsmuren
gewerkt en had ik nog niet echt landelijke sites opgegraven.

De kennis moet ook binnen de wetenschappelijke wereld
worden gedeeld. Sinds 1995 mag ik Stad Brugge in Lübeck
(Duitsland) vertegenwoordigen, in de reeks congressen over
Stadsarcheologie in de Hanze-regio. Daar denk ik aan terug
met goed gemoed.”

Welke tips kunnen jullie ons voor de toekomst nog meegeven?

Het is leuk om zo het resultaat van je werk te zien. Het was
ook niet altijd makkelijk. Soms ging het om duizenden
scherven, die er allemaal hetzelfde uitzagen. Maar vaak was
het ook heel leuk materiaal, in alle soorten kleurtjes en
vormen.”

Hubert: “Dan grijp ik terug naar het prille begin. Ik kwam in
dienst in een voor mij totaal onbekende stad, binnen een
bestuur dat ik niet kende en moest binnen Musea Brugge
een archeologische dienst letterlijk en figuurlijk uit de grond
stampen. Dat was niet eenvoudig. En zeker niet in een periode waarop je niet kon terugvallen op een wettelijk kader.”

Hubert: “Als archeoloog is het belangrijk dat je de kennis die
je opdoet, ook deelt met het grote publiek. Ik denk daarbij
aan het archeologisch museum, dat vroeger deel uitmaakte
van het Gruuthusemuseum, maar waar we toch in zijn
geslaagd, om er een aparte locatie van te maken. Het was
dan ook met een beetje pijn in het hart dat ik het museum
zag sluiten in 2020. Gelukkig wel met de belofte om op een
andere locatie een nieuw archeologisch museum te openen.

Opgraven in de harde klei was ook altijd een uitdaging. Ik
herinner me een opgraving in Ramskapelle, waarbij de klei
erg nat en hard was. Je zakte tot aan je knieën in de modder
en er hing makkelijk 10 kg extra aan je benen omdat de klei
bleef plakken. Wanneer ik ‘s avonds thuis kwam, deed alles
pijn. Een putje maken in zandgrond is veel leuker!”
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2021
140 hulpvragen

Zes jaar erkend onroerenderfgoeddepot
2021 was voor het depot een speciaal jaar. Dit jaar liep namelijk de eerste erkenningsperiode van zes jaar als erkend
onroerenderfgoeddepot op zijn eind. Na het indienen van een
nieuw dossier, vernamen we eind 2021 het heugelijke nieuws
dat de erkenning van de Vlaamse Overheid ook voor de komende zes jaar (periode 2022-2027) wordt verlengd. Naast de
erkenning, komen hierdoor ook extra middelen in de vorm van
subsidies vrij. Aan deze subsidies zijn enkele doelstellingen
en kerntaken verbonden.

2016-2021
Vondsten en informatie van 224
archeologische sites aanvaard en
opgenomen in het depot

Archeologische ensembles
Eén van de kerntaken is het opnemen en bewaren van archeologische ensembles. Hieronder verstaan we het geheel van
archeologische voorwerpen en documenten, afkomstig van
een archeologisch onderzoek. Het is belangrijk voor verdere
studie dat men in het depot naast de vondsten en stalen ook
de tekeningen, beschrijvingen, foto’s en rapporten bewaart.

Sommige mensen vroegen informatie over een specifiek
voorwerp of wilden graag een eigen tuin- of strandvondst
laten determineren. Wij hielpen deze mensen graag.
Verschillende vragen kwamen ook van auteurs die een boek
of artikel wilden publiceren of een lezing wilden geven en
hiervoor graag een of enkele van onze foto’s gebruikten. Af
en toe kwamen er ook vragen uit het buitenland. Er kwam
zelfs een vraag van de University of Waterloo in Canada.

Onderzoekers van het syntheseproject ‘Middeleeuws metaal’
registreren en fotograferen objecten uit onze collectie

Op deze manier is alle informatie steeds samen beschikbaar
voor toekomstig onderzoek. De voormalige eigenaar kan
door het ensemble aan het depot te schenken, de wettelijk
vastgelegde verantwoordelijkheid voor het archeologisch ensemble aan het erkend onroerendergoeddepot overdragen.

2021
Medewerking aan 7 onderzoeken

Die eerste periode van zes jaar mogen we alvast afsluiten
met enkele indrukwekkende cijfers. Op zes jaar tijd werden
niet minder dan 224 archeologische ensembles aanvaard en
opgenomen in het depot. Met andere woorden, werd ons depot de archeologische vondsten en/of informatie van 224
archeologische sites rijker.

Lopende onderzoeken
In 2021 boden we onder andere onze medewerking aan volgende onderzoeken:

Een bijzondere overdracht was deze van het pottenbakkersafval, opgegraven langs het Fluxys-tracé te Oedelem/Beernem. Tijdens deze deponering werden tien paletten vol aardewerk aan het depot overhandigd.
In 2021 ontvingen we een ander bijzonder ensemble, namelijk de schenking van de volledige archeologische collectie
van het Museum Sincfala te Knokke-Heist. Deze vondsten
worden momenteel gefotografeerd en geïnventariseerd in
ons registratieprogramma. In de nabije toekomst hopen we
deze op onze website te ontsluiten.

2021

Loketfunctie
In 2021 kreeg het depot meer dan 140 vragen van burgers,
wetenschappelijke instellingen, musea, gemeentebesturen
en bedrijven. Deze vragen handelden over bruiklenen, deponeringen, hulp bij de organisatie van tentoonstellingen, informatie over onderzoeken, artikels, gidsbeurten, …

Deponering van het aardewerk van de archeologische site te
Oedelem/Beernem (Fluxys-tracé)

Ewoud Deschepper: Doctoraat houtbouw in de
vroege middeleeuwen
Michiel De Koninck: Doctoraat Romeinse zoutproductie
Erica Hüpscher: Masterthesis Erfgoedstudies
Thierry Fobe: Masterthesis, Inrichting Vloethemveld
(Zedelgem)
Project ‘MEMOR: Een databank en ethisch handelingskader voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen’
Projectstudie Crumble: onderzoek van archeologische menselijke crematieresten
Pieterjan Deckers: syntheseproject ‘Middeleeuws
metaal’ van de VUB

193 archeologische objecten
tentoongesteld op 9 locaties
- 12 -
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Vondsten in de vitrine

NEST Stadslab Damme, Erfgoedlab (31-7-2021 tot 5-92021)
De stadsbesturen Brugge en Damme werken tussen 2021
en 2023 samen in het Sint-Janshospitaal (Kerkstraat 33) in
Damme. De Brugse en Damse erfgoedcollecties komen er
samen om nieuwe verhalen te vertellen. Het eerste Erfgoedlab zette gastvrijheid en troost centraal. Uit ons depot was
er onder andere een mooi versierde, oxiderend gebakken
theepot met een vlekkenpatroon in mangaanglazuur te zien.
In vormgeving lijkt deze op Engels industrieel zwartgoed,
maar het vlekkenpatroon doet eerder denken aan het Fries
vlekkengoed. Deze imitatie moet de status van het échte
product evenaren, zonder het duurdere prijskaartje van het
geïmporteerde wit Fries vlekkengoed.
Ook in 2022 komt er Erfgoedlab, meer info kan je vinden op
de website van Visit Damme.

Tentoonstellingen en bruiklenen in 2021
In 2021 lagen er 193 archeologische objecten opgesteld op tentoonstellingen verspreid over 9 locaties in binnen- en buitenland.
Nieuwe bruiklenen werden uitgeleend voor de tentoonstellingen ‘Brugge 1441’ in het stadsarchief Brugge, ‘Verdwenen Zwinhavens’ in het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park te Knokke-Heist. Ook in NEST Stadslab Damme, Erfgoedlab van de Stad
Damme waren enkele vondsten te aanschouwen. Tot slot maakten we twee eigen tentoonstellingen, namelijk ‘Wat zit er onder
de grond in Jabbeke?’ in het Cultuurcentrum te Jabbeke en de tentoonstelling ‘Verhalen uit de ondergrond, Brugge in het jaar
1000’ in het Gruuthusemuseum te Brugge..
Verdwenen Zwinhavens (3-7-2021 tot 7-11-2021)
In het bezoekerscentrum van het Zwin Natuur Park te Knokke-Heist ging men terug naar de bloeiperiode van Brugge
en het Zwin in de 14de en 15de eeuw. Internationale handelsschepen lopen via de Noordzee de Zwingeul binnen. Via
Sluis varen ze langs Muide (Sint-Anna-ter Muiden), Hoeke en
Monnikerede tot in Damme. Daar worden de goederen overgeladen en tot in Brugge gebracht met kleinere schepen. In
de middeleeuwen is Brugge, en bij uitbreiding heel Vlaanderen, groot geworden via deze verbinding met de zee. Langs
die geul bevond zich een netwerk van voorhavens waardoor
goederen, mensen en ideeën Vlaanderen binnen en buiten
gebracht werden. Op deze expo werden 34 voorwerpen uit
ons depot tentoongesteld. Uniek is de kleine kandelaar in
Romaanse stijl (12de- begin 13de eeuw) vervaardigd uit tin.
De kandelaar heeft drie zijden. Op de eerste zijde is een
koning te paard te zien met erboven een andere persoon.
Op de tweede zijde staat een ridder achter zijn schild met
een zwaard. Hierbij zijn ook nog een boom en een toren te
zien. Op de laatste zijde bevindt zich een allegorisch dier
met erboven nog een ander dier (waarschijnlijk een vos).
De zijribben van deze kandelaar zijn versierd met vogels en
sprinkhanen. De fietsroute bij deze tentoonstelling is nog te
ontdekken tot oktober 2023. Meer info op https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-zwinhavens/de-fietsroute of
de publicatie bij deze innovatieve belevingsexpo: ‘Verdwenen Zwinhavens’.

Wat zit er onder de grond in Jabbeke? (1-10-2021 tot 1310-2021)
Jabbeke heeft een rijke archeologische ondergrond. Het is
één van de oudste, continu bewoonde streken in Vlaanderen.
Om het rijke en gevarieerde archeologisch erfgoed de plaats
te geven die het verdient, slaan de gemeente Jabbeke, Raakvlak en Café Cultuur Jabbeke de handen in elkaar. Tijdens
deze tijdelijke expo kom je alles te weten over hoe archeologen te werk gaan en worden de meest markante episodes
uit de geschiedenis van Jabbeke gereconstrueerd en geïllustreerd met een selectie topvondsten uit de collectie van
Raakvlak, AbdijMuseum Ten Duinen te Koksijde en verschillende privécollecties. De tentoonstelling vond plaats in de
theaterzaal van het Sport- en Cultuurcentrum Hof ter Straeten in Varsenare. Uit ons depot was een prachtig romeins
kralensnoer zichtbaar bestaande uit 70 blauw-wit-oranje kralen en 239 blauwe kralen. Het is in oktober 1992 gevonden in
een Romeins brandrestengraf dat werd opgegraven nabij het
‘Klein Strand’ in Jabbeke. Het mag gedateerd worden in de
2de en het begin van de 3de eeuw na Christus.

Kandelaar in Romaanse stijl (12de-begin 13de eeuw)

Brugge 1441 (4-12-2021 tot 27-2-2022)
Omdat 580 jaar geleden de eerste gedocumenteerde loterij
plaatsvond in Brugge besloot de nationale loterij hier een
tentoonstelling in te richten over het ontstaan van de loterij
in middeleeuws Vlaanderen. In het Stadsarchief Brugge kan
je de reis afleggen die de loterij heeft doorlopen van 1441
tot vandaag. De expo loopt tot 27 februari 2022. Uit ons
depot is onder andere een middeleeuwse lederen beurs te
bewonderen. Op het leder zijn twee geelkoperen gespen en
een sierstukje bevestigd aan de voorzijde. De twee lederen
hengsels zijn bedoeld om de beurs aan de riem te dragen.
Wie meer wil weten over dit onderwerp raden we de publicatie “Te Brugghe ende Eldere: omme daer advis te hebbene
Middeleeuwse lederen beurs
hoe men daer de lotinghen ghedaen hadde” hard aan.
- 14 -

Verhalen uit de ondergrond, Brugge in het jaar 1000 (1012-2021 tot 27-10-2023)
Brugge - het Venetië van het Noorden, het New York aan de
Noordzee - is vooral bekend als bruisende handelsmetropool
in de late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes
van deze stad kwam niet uit de lucht vallen. Archeologen
en historici zien het jaar 1000 als een scharniermoment in
de geschiedenis van de stad. Alle elementen voor de latere
bloeiperiode zijn dan aanwezig: de graaf, de kerk, ambachten, handel en een unieke plaats in het landschap. ‘Verhalen
uit de ondergrond’ neemt je mee naar die cruciale, maar vaak
onderbelichte periode. Uit onze collectie wordt er onder andere een tuitpot getoond in zogenaamd Rijnlands roodbeschilderd aardewerk, vroeger ook vaak Pingsdorf aardewerk
genoemd. De pot heeft de typische beschildering bestaande
uit verfstreepjes op de hals en buik. Een tuitpot heeft een
schenkfunctie en mag als de voorloper van de schenkkan
worden gezien en mag gedateerd worden in de 2de helft van
de 11de eeuw. Deze tuitpot werd opgegraven aan de Brugse Steenweg te Koolkerke. De site ligt aan het zogenaamde ‘Oude Zwin’, dit zou het oudste door mensen gegraven
kanaal zijn tussen Brugge en de zee. Meer info over deze
tentoonstelling vind je verderop in dit jaarverslag.
- 15 -
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BIS-stagiairs bij Raakvlak
Jan Verlaet

Een BeroepsInlevingStage, kortweg BIS-stage genoemd, is een betaalde stage binnen een bedrijf met als doel je vaardigheden
aan te scherpen. Het is een opleidingscontract, waarbij de nadruk ligt op het vergaren van nieuwe vaardigheden en competenties voor de toekomst. Dergelijke BIS-stages gebeuren steeds in overleg met de VDAB, op basis van een opleidingsplan. De
maximale periode van een BIS-stage bedraagt 6 maanden. In 2021 mochten we de helpende handen van twee BIS-stagiairs
verwelkomen: Lisa Stevens en Jan Verlaet.

Na het lopen van een korte stage, tijdens mijn opleiding
archeologie bij Raakvlak, kreeg ik hier de kans om een
BIS-stage te lopen. Het voordeel van een langere periode
op eenzelfde dienst te werken, is dat er meer variatie en
grotere dossiers zijn. Zo krijg ik de kans tot een verwerking van een volledige schenking, in dit geval de schenking
van het Sincfala Museum van Knokke-Heist. Het gaat hier
over een variatie van materialen en periodes. De verrassing
voor mij als stagiair, was de grote hoeveelheid aan prehistorisch botmateriaal (mammoet en consoorten). Dit is een
toffe ervaring voor mij, als beginnende archeoloog in het
werkveld.

Onder begeleiding van onze twee ervaren depotarcheologen, Jan en Griet, en publieksmedewerker Caroline, werkten de
BIS-stagiairs mee aan het bestuderen, conserveren, fotograferen, beschrijven en herverpakken van vondsten afkomstig van
verschillende recente en oude archeologische opgravingen. Daarnaast konden ze hun creatieve spieren loslaten op enkele
publiekswerkingsprojecten.
Wat ze vonden van hun ervaring? Dat laten we hen vooral zelf vertellen!

Lisa Stevens

Een andere, grote opdracht heeft betrekking op een recente werfbegeleiding van de archeologische dienst zelf. Het
gaat hier meer bepaald over de werken aan ’t Zand. Als
BIS-stagiair werd ik voor de registratie van de honderden
metaalvondsten ingeschakeld. En ook de eerste ervaringen
met het fotograferen van archeologische artefacten, maakt
deel uit van deze opdrachten. Het is een aspect dat in de
opleiding slechts sporadisch voorkwam en mijn eerste,
echte ervaring met het zelf uit te voeren.

BIS-stage lopen bij mijn favoriete lokale archeologische
dienst?! Daar zei ik natuurlijk geen nee tegen. Bij Raakvlak
kreeg ik de kans om mee te werken aan de tentoonstelling
“Verhalen uit de ondergrond – Brugge in het jaar 1000”. Mijn
missie? Het aanleggen van een databank van allerlei soorten
metaalvondsten uit Brugge en omstreken. Hiervoor kon ik
rekenen op de hulp een aantal gepassioneerde metaaldetectoristen. Zij leenden Raakvlak niet alleen hun vondsten voor
deze tentoonstelling, maar ook hun uitgebreide kennis. Zonder
hun gedrevenheid om door wind en regen te gaan detecteren
zouden de vitrines van de tentoonstelling “Verhalen uit de ondergrond – Brugge in het jaar 1000” er veel droeviger hebben
uitgezien. Daarom wil ik via deze weg ook nog eens onze “jaar1000 detectoristen” bedanken: Dankjewel om jullie passie voor
archeologie, geschiedenis en vooral metaaldetectie met een
breder publiek te willen delen!
Naast de tentoonstelling werkte ik ook mee aan het project
“1-2-3 Archeologie!”, waarin we kinderen uit de lagere school
laten kennismaken met de fascinerende wereld van de archeologie. Door middel van een elftal uitdagingen komen de verschillende facetten van het werkveld op een speelse en educatieve manier aan bod. Ik vond dit project heel bijzonder: het
was de ideale kennismaking met publiekswerking. Ik vond het
verfrissend om het stoffig academische kantje dat onvermijdelijk samenhangt met een universitaire opleiding eens goed
te kunnen afstoffen. Het resultaat mag er zeker zijn! “1, 2, 3,
archeologie” is als educatief pakket zowel stevig wetenschappelijk onderbouwd als leuk en toegankelijk voor een breder en
jonger publiek. Neem zeker eens een kijkje op de website om
de nieuwste junior archeoloog bij Raakvlak te worden!

Lisa Stevens op haar eerste werkdag bij Raakvlak

Ik heb erg genoten van mijn BIS-stage bij Raakvlak. Het gaf mij
de kans om mijn archeologische kennis-truweel nog eens aan
te scherpen en contacten te leggen met verschillende mensen
in het werkveld. Zo hebben de meeste vroeg-middeleeuwse
metaalvondsten nog maar weinig geheimen meer voor mij. Het
luik publiekswerking was ook zeker een boeiende ervaring met
een leuk en leerrijk resultaat voor jong en oud. Het was de
ideale springplank naar mijn huidige job in de archeologische
sector!
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Met als tweede pijler de ondersteuning van publiekswerking, is de variatie helemaal compleet. Naast het helpen
bij het Krikrakfestival en het maken van enkele berichten
voor de verschillende mediakanalen van Raakvlak, word ik
ook ingeschakeld bij het geven van uitleg aan klassen en
passanten bij de opgraving van de Onze-Lieve-Vrouwkerk
in het centrum van Brugge. Ook de hulp die ik kon bieden
bij de tentoonstelling ‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge
in het jaar 1000’ was een nieuwe ervaring. Zeker eens bezoeken, zou ik zeggen!

Jan Verlaet fotografeert botmateriaal van een mammoet

Ik kan vastbesloten zeggen: dankzij de BIS-stage ben ik
een ervaring rijker. Ik hoop dat er nog enkele verrassingen
op mijn pad komen tijdens de laatste maanden van mijn
stage en kijk ernaar uit om nog meer te leren.

“Mijn BIS-stage bij Raakvlak was de ideale
springplank naar mijn huidige job in de
archeologische sector.”
- Lisa
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Archeologische projecten in 2021
In 2021 hebben Raakvlak (de cel stadsarcheologie) en Aardewerk (de cel Archeologisch onderzoek) opnieuw een groot aantal
archeologische projecten tot een goed einde gebracht. Dat doen we niet alleen: op grote projecten werken we actief samen
met archeologische bedrijven of verlenen we medewerking, meestal in de vorm van publieksmomenten.
Op die manier kunnen we grootschalige projecten uitvoeren, houden we de vinger aan de pols van het archeologisch werkveld
en kunnen we de burger informeren over baanbrekend onderzoek in ons werkingsgebied. In 2021 verleenden we op die manier
steun aan twee grensverleggende stedelijke opgravingen: het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof in Brugge en de Markt in Torhout.

Nr.

Project

Laatste onderzoeksstap

Voor derden?

1

Beernem, Kerkstraat

landschappelijk booronderzoek

x

2

Brugge, Ruddershove

bureauonderzoek

x

3

Brugge, Koffieweg

landschappelijk booronderzoek

x

4

Brugge, Pathoekeweg

bureauonderzoek

x

5

Brugge, Baliestraat

landschappelijk booronderzoek

x

6

Brugge, Weidestraat

bureauonderzoek

x

7

Brugge, Zeevaartstraat

bureauonderzoek

x

8

Brugge, Oude Burg 17

bureauonderzoek

x

9

Brugge, Zand

opgraving

x

10

Brugge, Onze-LieveVrouwekerkhof

opgraving

11

Brugge, Veltemweg

landschappelijk booronderzoek

12

Brugge, Kerkebeekpad

landschappelijk booronderzoek

13

Brugge, Sint-Jorisstraat

bureauonderzoek

14

Brugge, Sint-Annaplein

opgraving

15

Brugge, Kleine Pathoeke- landschappelijk booronderzoek
weg

16

Brugge, Damse Wegel

landschappelijk booronderzoek

x

17

Brugge, Westkapelse
Steenweg

landschappelijk booronderzoek

x

18

Brugge, Westhinderstraat

landschappelijk booronderzoek

x

19

Jabbeke, Aartrijksesteenweg

landschappelijk booronderzoek

20

Jabbeke, Hof van
Straeten

proefonderzoek

x

21

Knokke-Heist, Kastanjedreef

landschappelijk booronderzoek

x

22

Knokke-Heist, Knokse
Ader

landschappelijk booronderzoek

23

Torhout, Hofstraat

proefonderzoek

24

Torhout, Markt

opgraving

25

Zedelgem, Snippenlaan

landschappelijk booronderzoek

x

26

Gent, Sint-Baafskathedraal

bodemkunde

x

27

Oostkamp, Oeverhof

landschappelijk booronderzoek

x

28

Brugge, Garenmarkt

bureauonderzoek
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In totaal hebben we dit jaar 28 unieke projecten afgerond.
Dit is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. De projecten
zijn verspreid over onze acht aangesloten gemeentes, met
uitzondering van Damme, waar we dit jaar geen archeologisch onderzoek hebben uitgevoerd. Met 16 unieke projecten blijft Brugge koploper. De opdrachtgever kan een
aangesloten gemeente (cel stadsarcheologie) of een commerciële klant (Aardewerk) zijn.
In 2021 werden 17 projecten voor derden en 11 projecten
voor stedelijke of gemeentelijke diensten uitgevoerd. Dit
volgt de trend van de vorige jaren. Sinds de oprichting van
de cel Stadsarcheologie Brugge, neemt de stadsarcheoloog een groot aantal in house dossiers op zich. Op die
manier krijgen de Brugse stadsontwikkelingsdossiers de
archeologische begeleiding die ze verdienen.
In 10 projecten stopte het onderzoek na een bureauonderzoek. Op 11 locaties is een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Bij 1 project was een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk en op 4 plaatsen hebben Aardewerk en
de cel stadsarcheologie meegewerkt aan een opgraving.
Aardewerk voert ook nog steeds bodemkundig onderzoek
uit voor archeologische bedrijven. In 2021 is op die manier
1 project afgerond.
‘t Zand
De meest tijdsintensieve opdracht die Aardewerk dit jaar
heeft uitgevoerd, is de opgraving ter hoogte van het Koning
Albert I-park, net ten zuiden van ’t Zand in Brugge. Interparking nv plant een uitbreiding van de parking ’t Zand in
Brugge.
Op een terrein ter hoogte van het Koning Albert I-park te
Brugge, zal door de initiatiefnemer een reeds bestaande
ondergrondse garage uitgebreid worden. De geplande parking zal op de bestaande parkeergarage onder het Concertgebouw aansluiten. De bestaande inrit zal de toegang worden voor beide parkings. Het omliggende park zal nadien
heraangelegd worden.

Samen sterk
Zoals jullie in het jaarverslag van 2020 konden lezen, heeft Stad Brugge sinds 1 november 2020 opnieuw een stadsarcheoloog
in dienst. De taken van de stadsarcheoloog zijn divers: het behartigen van belangrijke dossiers voor de stad, schrijven van
adviezen, samenbrengen van informatie… De stadsarcheoloog heeft ook een loketfunctie voor burgers en commerciële archeologische bedrijven én probeert hierover samen met de publieksmedewerker terug te koppelen naar de Bruggelingen en iedereen
met een hart voor erfgoed. 2021 was op dat vlak een goed jaar!
Begin 2021 verstuurden we een brief naar VONA, de belangenvereniging van commerciële archeologische bedrijven.
De aanleiding hiervoor was het feit dat er regelmatig archeologische onderzoeken plaatsvinden op Brugs grondgebied,
waar we niet altijd van op de hoogte zijn. Strikt genomen is
er geen meldingsplicht aan de IOED of archeologische stadsdienst, dus begaan de bewuste collega’s en bedrijven geen
fout. Toch vinden wij het nuttig om op de hoogte te zijn van
archeologisch onderzoek dat in ons werkingsgebied plaats
vindt.
De bedoeling van onze brief was tweeledig. Enerzijds wilden we hulp bieden aan de archeologische bedrijven door
onder andere het aanleveren van extra archiefgegevens, het
in contact brengen met specialisten, het maximum aan kenniswinst uit een dossier halen... Anderzijds willen we ook
de terugkoppeling van de kenniswinst naar het grote publiek
garanderen. Niet elk onderzoek leidt per se tot een wereldschokkende ontdekking en daar zijn we ook niet naar op
zoek. We willen vooral de doorstroming van de informatie

faciliteren en archeologie meer onder de aandacht brengen
van de Bruggeling. Tijd maken voor publiekswerking en communicatie in een commerciële setting is niet altijd vanzelfsprekend, maar vanuit Raakvlak helpen we graag om dit op
een vlotte en kostenefficiënte manier te doen.
Als we terugblikken op 2021, kunnen we alleen maar positief
terugkijken naar deze nauwere samenwerking tussen Raakvlak en de commerciële archeologische bedrijven. Zowel van
grotere bedrijven zoals BAAC Vlaanderen, RAAP België of Ruben Willaert als kleinere spelers en freelancers zoals Acke
& Bracke, Bart Bot of Oudland Archeologie (Dieter Demey).
We kregen bijna uitsluitend positieve reacties waardoor we
op een aangename, informele manier gegevens kunnen uitwisselen over projecten en regelmatig archeologie aan bod
lieten komen in de pers.
Bij deze willen we iedereen uitdrukkelijk bedanken voor de
goede reactie op onze vraag. Want samen staan we sterker!

Onder een dik pakket (recente) ophogingslagen is een goed
bewaarde bodem ontdekt. Op een zuidgerichte helling van
de zandrug zijn volgende opeenvolgende lagen gevonden:
het originele zand, een laag veen, een grijze, ter plaatse
afgezette laag zand en verschillende ophogingslagen. In de
zandige moederbodem zijn geen archeologische sporen of
vondsten ontdekt. Alle sporen en vondsten situeren zich in
de grijze laag bovenop het veen.
Op de site zijn een aantal grachten ontdekt die mogelijk
gelinkt worden aan bleekweides. Daarnaast zijn een groot
aantal paalsporen ontdekt die wijzen op de raamwerken
die gebruikt werden in de laatmiddeleeuwse lakenproductie. Een grote collectie lakenloden onderschrijft dit idee.
Wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met materiaalstudie en archiefonderzoek zal enorm veel informatie opleveren over de activiteiten en chronologie van de site en
bijdragen aan de kennis van ambachtelijke activiteiten in
het laatmiddeleeuws en vroegmodern Brugge.
Onderzoek (van boven naar onder) te ‘t Zand (Brugge),
Zonnebloemweg (Brugge) en Kerkstraat (Beernem)
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Archeologen van BAAC Vlaanderen en Raakvlak werken
samen op de Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid site
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Polderbodems: een unieke
onderzoeksstrategie
Tijdens elk archeologisch onderzoek waar graafwerken uitgevoerd worden - zoals een proefsleuvenonderzoek of een opgraving
- leggen de archeologen bodemprofielen aan. We beschouwen de bodem onder onze voeten als een natuurlijke laag, gevormd
door enkele honderden tot miljoenen jaren geologische processen, maar de realiteit is toch anders. Gelukkig kunnen we beroep
doen op een specialist ter zake: onze bodemkundige, Jari Mikkelsen. We vroegen hem om onze unieke onderzoeksstrategie voor
het onderzoeken van polderbodems toe te lichten.
Langs de Belgische kust, maar ook aan de linkeroever van
de Schelde, zijn er grote gebieden die gekend zijn als ‘de
polders’. De bodems die wij hier vinden zijn vrij complex en
archeologisch razend interessant. Omdat archeologische
sporen in deze regio’s potentieel aanwezig kunnen zijn op
drie verschillende niveau’s is een aangepaste onderzoeksstrategie vereist.
De dekzanden
In de laatglaciale periode (15.000-18.000 jaar geleden) lag
de zeespiegel ongeveer 90m lager dan vandaag. Met de
noordenwinden werden sedimenten vanuit het Noordzeebekken meegevoerd en afgezet in België. In het Brugse ommeland werden zandige sedimenten afgezet, vanaf de toenmalige kust die kilometers verder lag dan de huidige kuststrook
en voorbij de Brugse dekzandrug tot bij Gent.
In deze dekzanden ontwikkelde zich een bodem die in zijn
best ontwikkelde vorm een Podzolbodem genoemd wordt.
Kenmerkend voor dit bodemtype zijn de contrasterende en
vaak felle kleuren. Tussen de Brugse dekzandrug en de huidige kustduinen vinden wij 1 tot 4m onder het huidige loopoppervlak nog regelmatig restanten terug van deze Podzolbodems. Sporen uit de steentijd, bronstijd en ijzertijd kunnen
hierin gevonden worden.
Het veen
Vanaf de ijzertijd, en lokaal zelfs veel vroeger, begon vanuit
moerassen veen te groeien. Tegen de Romeinse periode was
nagenoeg het hele gebied tussen de Brugse dekzandrug en
de kustduinen met veen overgroeid. Deze veengronden vormen een tweede oppervlak waar sporen uit het verleden in en
op kunnen gevonden worden. Hier worden vooral sporen uit
de IJzertijd en de Romeinse periode verwacht.
De poldersedimenten
Tijdens de Romeinse periode begon de regio onder invloed
van de getijden te raken. De kust werd steeds meer geërodeerd en finaal drongen op een aantal plaatsen getijdengeulen door de kustduinen tot bij het lager liggende hinterland.
De Blankenbergse geul, die loopt van Blankenberge tot de
noordrand van Brugge, is hier een bekend voorbeeld van.
Bij de komst van de getijdengeulen werd het veenlandschap
enerzijds gedraineerd en anderzijds stierf de vegetatie bij
contact met het zeewater uit. Het landschap veranderde

voortdurend door sedimentatie en erosie van de afgezette
estuariene sedimenten. Daar waar getijdengeulen hun loop
vonden, werden het veen en de podzolbodems volledig geërodeerd.
Verder weg van de getijdengeulen werden sedimenten, aangevoerd door de getijdengolf, afgezet bovenop het veen.
Mettertijd raakten sommige gebieden zodanig opgehoogd
dat de gronden enkel bij springtij overstroomd raakten. Op
deze plaatsen begon vegetatie te groeien. De vegetatie zorgde er voor dat nog meer sediment werd vastgehouden totdat
de gronden nauwelijks nog overstroomd werden. Daar waar
de gronden voldoende opgehoogd zijn, werden ze ingedijkt.
Het estuariene landschap transformeerde zich steeds meer
in een cultuurlandschap. Niet enkel werden steeds nieuwe
overstromingsgebieden ingedijkt, de oudste indijkingen waren ondertussen ontzilt waardoor landbouw geïntroduceerd
kon worden. Deze estuariene kleiige en zandige sedimenten
vormen het derde niveau waarop archeologische sporen vanaf de (vroege) middeleeuwen kunnen gevonden worden.

De polderbodem: een unieke aanpak
Wanneer een archeologisch (voor)onderzoek vereist is op
de dekzanden die vandaag dagzoomen, wordt meestal een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden sleuven
van 2m breed over een afstand van 10m afgegraven, tot op
het niveau waar archeologische sporen nog intact kunnen
bewaard zijn. Typisch is dat tot de onderkant van de diepste
ploeglaag.
In de polders, waar de dekzanden zich soms bevinden op
3-4m diepte, is een proefsleuvenonderzoek haast onmogelijk. Een aangepaste onderzoeksstrategie is dus noodzakelijk. Tijdens het vooronderzoek langs het A11-traject kreeg
Raakvlak de kans om een optimale strategie te bedenken en
uit te testen.
Met de hand werden boringen in teams van twee uitgevoerd

tot 4 m diepte in een grid van ongeveer 40x50m. Aan de hand
van deze boringen kunnen kaarten uitgetekend worden, waar de
diepte en bewaringstoestand tot de Podzolbodems geïllustreerd
worden. Tegelijk kan een kaart gemaakt worden met de aanwezigheid van veenafzettingen en de dikte van het veen. Aan de
hand van deze landschapsbodemkartering kunnen vervolgens zones afgebakend worden waar potentieel archeologische sporen
nog intact zijn.
Hier wordt vervolgens een archeologisch booronderzoek uitgevoerd met een brede boor van 12-15cm. Stalen van de bovenste
30cm van de Podzolbodem en de bovenste veenlaag worden vervolgens gezeefd waarbij wordt gezocht naar archeologisch materiaal. Rondom stalen die positief zijn (met andere woorden waar
archeologisch materiaal gevonden is), worden bijkomende stalen
genomen aan de hand van een waarderend archeologisch booronderzoek.
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Site: Ramskapelle, 2011
Typische polderbodem met drie
archeologische niveau’s.
1) de poldersedimenten
2) het veen
3) de dekzanden, waarin een kleurrijke
Podzolbodem ontwikkeld is
De wit gestippelde lijnen duiden twee
veenontginningskuilen aan.
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Het Groot Magdalenagoed in
Sint-Michiels (Brugge)
In 2017 voerde Raakvlak een archeologisch proefonderzoek uit binnen de hoeve Groot Magdalenagoed in Sint-Michiels. Omdat
de proefsleuven zijn aangelegd in en tussen de hoevegebouwen, is beslist het archeologisch onderzoek van de bodem te koppelen aan een bouwhistorisch onderzoek van de bovengrondse structuren. Het samenvoegen van deze doorgaans gescheiden
werelden levert boeiende resultaten op.
Het schetsen van een precieze bouwevolutie is niet eenvoudig, gezien de grote archieflacunes en de lage resolutie van
voornamelijk 19de-eeuws kaartmateriaal. De bouwhistoriek
werd voornamelijk in situ getoetst aan de hand van de aanwezige bouwsporen, een materiaalstudie en bouwtechnisch
planmateriaal.

Het woonhuis
Het bouwhistorisch onderzoek richt zich op de verschillende bouwvolumes, meer bepaald het woonhuis, de schuur en
het bakhuis met stal. Het woonhuis bevat ongetwijfeld nog
haar laat 18de-eeuwse kern. Deze kern is in situ duidelijk
zichtbaar aan het handgevormde baksteenformaat, de gaafheid van enkele muurdelen, moerbalken en twee zichtbare
steunberen. Op onderstaand plan is dit volume duidelijk te
onderscheiden van alle aanbouw door haar dikke wanden
en eenvoudig rechthoekig grondplan. Dit hoofdvolume werd
voorzien van overhoekse steunberen, die gedeeltelijk bewaard zijn in situ.

werd versmald. Mogelijks is dit een gevelwijziging die toegepast werd tijdens de ingrijpende ‘restauratiefase’ van 1938.
In een latere fase, vermoedelijk uit het laatste kwart van de
20ste-eeuw, werd deze hoofdingang gesupprimeerd en als
raamopening gebruikt.
De moerbalken zijn origineel, gezien de grote dimensies,
uitwerking op natuurstenen sokkels en de symmetrische
inplanting binnen het hoofdvolume. Verder is de oorspronkelijke dimensie van een gigantisch schouwvolume waar te
nemen in het centrale gedeelte van het woonhuis.

De 18e-eeuwse kern
(rood), oorspronkelijk
schouwvolume (oranje),
originele moerbalken
(blauw), originele
raamopeningen en inkom (groene en zwarte
pijl) van het woonhuis

Alles wijst erop dat veel van de 18de en 19de-eeuwse fasen
bewaard zijn, maar her en der ingrijpend verstoord werden
door voornamelijk 20ste-eeuwse aanpassingen. Na het samenvoegen van alle bekomen gegevens werd een reconstructie gemaakt van de bouwhistorie die voornamelijk gestaafd is op vermoedens.

Zicht op hoeve Groot Magdalenagoed in 2017
Het archeologisch onderzoek
Tussen 1494 en 1527 worden de hoevegebouwen voor het
eerst vermeld. In de daaropvolgende eeuwen worden de
gebouwen verschillende malen heropgebouwd en gerestaureerd. De oudste cartografische weergave stamt uit de 18de
eeuw, het zogenaamd plan van landmeter Dhauw. De inplanting van de huidige gebouwen stamt uit deze periode.
Het proefsleuvenonderzoek levert relatief weinig nieuwe
gegevens op. Op basis van de bodemkundige profielen is
duidelijk dat de originele bodem sterk verstoord is. De antropogene invloed reikt vrij diep. Door diepe bodembewerking
en uitgravingen is de top van de originele bodem, waarbinnen zich oudere sporen kunnen bevinden, verdwenen. Het
proefsleuvenonderzoek levert dan ook weinig archeologische sporen op: vier grachten, onduidelijke kuilen en recente
uitgravingen. Er zijn nergens sporen van oudere bewoning
herkend, ook niet in de sleuven binnen de hoevegebouwen.

Proefsleuf te Groot Magdalenagoed

Het vondstmateriaal ondersteunt deze conclusies: behalve
één laatmiddeleeuwse scherf dateren de enkele vondsten
uit de 15de-16de eeuw en later. Ondanks de slechte leesbaarheid van de bodem, lijkt het weinig waarschijnlijk dat
hier een oudere bewoningskern aanwezig is. De huidige resultaten geven zo goed als geen indicatie van de bewoningsfase uit 1494-1527.
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Het is opvallend dat in het oorspronkelijke woonhuis geen
directe sporen waarneembaar zijn van een voute, gezien dit
nagenoeg steeds voorkomt in historische hoeves. De kans
is groot dat er origineel een voute aanwezig was langsheen
de achtergevel of rechterzijgevel. Op het plan van landmeter
Dhauw zien we een mogelijke bevestiging van deze theorie,
via een aanbouwvolume aan de rechterzijde. Hierop wijst ook
de inplanting van de trap, die meestal aansluiting had op de
opkamertreden. De voute zou dan nagenoeg dezelfde footprint hebben als slaapkamer 1. De muur (in geel aangeduid
op onderstaand grondplan) en deze langsheen de trap kunnen nog eventuele sporen van openingen bevatten. Verder is
er aan de topgevel van slaapkamer 1 nog een stukje van een
oude fundering zichtbaar. Een verder onderzoek naar sporen
in het metselwerk of zoektocht naar de gesupprimeerde voutekelder kan deze voute-hypothese wellicht bevestigen.

De sporen tekenen zich zowel af door de aanwezigheid van
raveelbalken, alsook als bouwspoor op de zolder tussenmuur. De trapopening met raveelbalken is origineel, gezien
de overeenkomst van de balkstructuur met de rest van de
kinderbalken.
In een volgende fase werd een uitbouw voorzien aan de
achtergevel in de vorm van een halfverzonken kelder met
tonggewelf, die mogelijks fungeerde als aardappelkelder
en bovenliggende bergruimte. De creatie van dit nieuw gebouwde volume resulteerde in een wijziging van het dakhelling, waarbij een deel van de topgevel en langsgevel diende
opgemetsteld te worden. Dit verklaart mogelijks de aanwezigheid van een oude keperstructuur op zolder en oude
muurplaat in het metselwerk.

Er zit wellicht een korte tijdsperiode tussen het historisch
Op de voorgevel is een ingrijpend bouwspoor zichtbaar in
bouwvolume en deze aanbouwfase, gezien het homogene
één van de vier geveltraveeën. De oorspronkelijke dagopeuitzicht van de zijgevel en de gelijke dimensionering van de
ning is indertijd drie maal van uitzicht veranderd. Het is bijmuren. De twee gigantische muurankers aan de achtergevel
na zeker dat de 18de-eeuwse toegang tot het woonhuis zich
ondersteunen het tongewelf van de voute en lopen uit tot in
hier bevond en dezelfde dimensie had als de raamopeningen
de binnenmuur van de 18de-eeuwse kern.
met segmentboog. Het bouwspoor leert ons dat er een aanpassing gebeurt is in het interbellum, waarbij de dagopening
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Plan van woonhuis met
verschillende aanbouwfasen.
Aangebouwde voute (rood),
aanbouw (groen) met aanwezigheid van buitenmuur
naar achtergevel toe (geel),
aanbouw aan achtergevel
(blauw)

De schuur met drie types dagopeningen: met rollaag, betonlatei en muurdoorbrekingen
De schuur
Het oorspronkelijke uitzicht van de schuur is sterk veranderd
en doorspekt met ingrepen. Op basis van de gebruikte bakstenen en de uitwerking van de gevel, kunnen we stellen dat
het globaal voorkomen zich vooral in de 19de eeuw bevindt.

Het woonhuis onderging een eerste uitbreiding aan de achtergevel (plan van woonhuis, fase 1 rood) en vervolgens ook
langs de rechtse zijgevel (fase 2 groen). Fase 2 is reeds
zichtbaar op het plan van landmeter Dhauw (1787), maar
werd doorheen de tijd meermaals afgebroken en gewijzigd.
Een tussenmuur met bouwsporen (plan van woonhuis, geel)
is een restant van wat ooit een 19de-eeuwse buitenmuur
was.

Het dakgebinte heeft reeds vele ingrepen ondergaan en het
is dusver moeilijk te zeggen uit welke periodes deze afstammen. Hier en daar zijn wel nog telmerken af te lezen op het
gebinte, die onderling overeenstemmen met de aaneengesloten onderdelen. Opvallend is het gebruik van gesmede
nagels, dit is uniek en gaat mogelijks ver terug.

Er komen drie types dagopeningen voor, deze met rollaag,
betonlatei en muurdoorbrekingen. Deze dagopeningen stammen respectievelijk uit de 19de eeuw, het interbellum en een
recentere periode. De basis van de topgevel aan de noordzijde bezit nog haar oorspronkelijk 18de-eeuws metselwerk, te
zien aan de geel-oranje handvormbakstenen met her en der
groengeglazuurde exemplaren.

Een laatste vermoedelijk 19e-eeuwse volumetoevoeging is
fase 3 (plan van woonhuis, fase 3 blauw), waarbij de muur
meermaals gehavend werd door het wijzigingen aan de
dagopeningen. Vermoedelijk was er aan de gevel van fase
3 slechts één deuropening met segmentboog aanwezig. Ter
hoogte van de bouwnaad tussen fase 2 en 3 tekent er zich
nog een steunbeer af die aansluit op de muur van de aardappelkelder. De huidige aanbouwen aan de rechter zijde van het
woonhuis stammen uit de tweede helft van de 20ste-eeuw. In
functie van de fasering kunnen we stellen dat de uitbreidingen mogelijks achtereenvolgens waren, ofwel dat fase 1 en
2 ofwel fase 2 en 3 gelijktijdig gebeurd zijn. Mutatieschetsen
van kadaster kunnen hierover meer uitsluitsel geven.
De topgevels van het woonhuis bestaan, ter hoogte van de
zolderverdieping, deels uit recenter metselwerk met een ander metselverband. Aan de hand van de gebruikte mechanische bakstenen zullen de meeste wijzigingen gebeurd zijn
vanaf 1938 en later. Naar analogie van het 18de-eeuwse bakhuis en het feit dat het woonhuis uit dezelfde tijd afstamt,
waren de topgevels naar alle waarschijnlijkheid eveneens
uitgewerkt met muurvlechtingen.
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Her en der zijn echter nog oudere en recentere fasen te
ontwarren. Gezien de weergave op de kaart van landmeter
Dhauw is zeker dat de oprichting van de schuur in de 18de
eeuw te situeren, is wellicht gelijk met het woonhuis. De
schuur vertoont geen sporen van mogelijke uitbreidingen
en zal bijgevolg nog haar oorspronkelijke omvang bezitten.
Door de overvloed aan bouwsporen is de bouwevolutie echter moeilijk te achterhalen. De vele verflagen op het metselwerk van de langsgevels bemoeilijken het bouwhistorisch
onderzoek nog verder.

De andere topgevel daarentegen is volledig uitgewerkt in
19de-eeuws metselwerk en kent één dagopening uit het
interbellum, herkenbaar aan de betonlatei. Naar alle waarschijnlijkheid waren de 18de-eeuwse topgevels uitgewerkt
met muurvlecht, analoog aan het bakhuis en de destijds typische bouwstijl. De langsgevels zijn door de veelheid aan
gevellittekens en gedichte dagopeningen nog moeilijk analyseerbaar. Als laatste kan gezegd worden dat het gebinte van
de schuur pre-20ste-eeuws is.

Gevel van slaapkamer 1 met oudere fundering zichtbaar
Achtergevel met een bouwspoor van
een raamopening met segmentboog

Het bakhuis met stal
Het huidige uitzicht van de stal met bakhuis dateert van voor
de Eerste Wereldoorlog. Het bakhuis stond reeds op het plan
van Dhauw en heeft nog deels haar 18de-eeuwse metselwerk
behouden en heeft muurvlechten in haar topgevel. Aan de
topgevel liggen de muurresten van het ovengedeelte. De stal
daarentegen bestaat deels uit een 19de-eeuws, donkerrood
metselwerk, in combinatie met een jonger, in rode baksteen
uitgewerkt deel. De rechte bouwnaad doet vermoeden dat
het stalvolume uitgebreid werd rond begin 20ste-eeuw.
De stal is later aangebouwd aan het bakhuisvolume. Doordat
de daken niet in elkaar overlopen, kunnen het bakhuis en de
stal duidelijk als twee aparte, historische volumes worden
beschouwd.

Bij de aanbouw van het eerste stalvolume zijn gelijktijdig
19de-eeuwse paramentswijzigingen gebeurd aan het bakhuis, waardoor de muren opgehoogd werden.
Besluit bouwhistorisch onderzoek
Na afloop van het archeologisch onderzoek is op basis van
foto’s en kaartmateriaal een, bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd. Ondanks de weinig ideale omstandigheden waarin
dit onderzoek plaatsvindt, zijn enkele conclusies mogelijk.
De oudste bouwkundige elementen die herkend worden
stammen uit de 18de eeuw. Deze elementen kunnen gelinkt
worden aan de het plan van landmeter Dhauw uit 1787. De
latere geschiedenis van de hoeve wordt gekenmerkt door intensieve, opeenvolgende verbouwingen. Het gaat om toevoegingen en aanpassingen uit de 19de eeuw, het interbellum
en recenter. Deze bouwingrepen kunnen niet gelinkt worden
aan het historisch kaartmateriaal uit de 19de eeuw. Het
grondplan van de hoeve verschilt bovendien op elke kaart.
De kaarten zijn in dit geval een weinig betrouwbare bron bij
het aflezen van de bouwfasen.
Dit wijst erop dat deze kaarten steeds met de nodige voorzichtigheid moeten gebruikt worden.
Een bouwhistorisch onderzoek voegt een laag informatie toe
die in het reguliere archeologische traject afwezig is.
Deze geïntegreerde aanpak, waarbij historisch, archeologisch en bouwkundig onderzoek samengevoegd worden,
biedt een duidelijke meerwaarde voor het onderzoek van
hoevecomplexen. Elk type onderzoek voegt een laag informatie toe, waaruit in dit geval blijkt dat er van de oudste
bewoning geen sporen meer aanwezig zijn.

Faseringsplan van het bakhuis met stal.
Fase 1 is deze van het bakhuis. Fase 2
behelst de integratie van het bakhuis
aan een stalvolume, met ophoging van
de muurdelen. Fase 3 is een verdere
uitbreiding van het stalvolume
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Archeologie zet aan tot poëzie
In 2021 waren we duidelijk niet de enigen die een beetje lyrisch werden over archeologie. Wij kregen deze mooie gedichten
opgestuurd, die duizend keer beter formuleren hoe snel ons hartje slaat voor erfgoed, dan we zelf zouden kunnen vertellen.

IOED in de schijnwerpers
Een tevreden terugblik op vier jaar IOED

Het jaar 2021 betekent het einde van de eerste en de opstart van de tweede beleidsperiode van de Intergemeentelijk onroerenderfgoeddienst (IOED). Raakvlak werd in 2016 door Vlaanderen erkend als IOED, waarbij het takenpakket werd uitgebreid met
bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Ondertussen werd het nieuwe beleidsplan lopende van 2021 t.e.m. 2026 en de daaraan
gekoppelde subsidie door Vlaanderen goedgekeurd. De kerntaak van de IOED is de gemeentes te ondersteunen bij de uitbouw
en uitvoering van een lokaal onroerenderfgoedbeleid en dit beleid onderling af te stemmen over de gemeentegrenzen heen.
Raakvlak kan tevreden terugblikken op de eerste vier jaar als IOED. Bij zowel inwoners als besturen groeit het bewustzijn om
zorg te dragen voor onroerend erfgoed.

510

151

adviezen verleend

adviezen verleend

sinds 2017

in 2021

Stijgende lijn
De bouwkundige en landschappelijke werking werd vanaf 2017 stelselmatig uitgebouwd binnen de aangesloten
gemeentes. In eerste instantie werd volop ingezet op het
bouwkundige erfgoed en wordt nauw samengewerkt met
de gemeentelijke diensten ruimtelijk ordening. Sinds 2017
werden er in vier jaar tijd maar liefst 510 (pre)adviezen verleend, waarvan 151 in 2021. Deze aantallen liggen ieder jaar
in stijgende lijn, aangezien steeds meer personen de weg
vinden naar de IOED. In het kader van stedenbouwkundige
vergunningsaanvragen wordt steeds meer ingezet op een
voortraject om de wensen van bouwheren te verzoenen met
het behoud van de erfgoedwaarden.
De inwoners van onze gemeentes zijn steeds meer vertrouwd
met de werking van Raakvlak en jaarlijks stijgt het aantal
binnenkomende vragen over onroerend erfgoed. Wekelijks
komen meerdere vragen binnen over verbouw- of sloopmogelijkheden in de aanloop van een vergunningsaanvraag,
adviesvragen, premiemogelijkheden, ondersteuning bij publiekswerking door erfgoedactoren en -verenigingen, e.a.
Inventarissen
De basis om een gedegen onroerenderfgoedbeleid uit te bouwen en uit te voeren is het beschikken over actuele inventarissen om zicht te hebben op het aanwezige onroerend erfgoed. De voorbije decennia heeft het agentschap Onroerend
Erfgoed de inventaris bouwkundig erfgoed opgemaakt voor
heel Vlaanderen. Belangrijk is om deze up-to-date te houden en deze continu te actualiseren. Met medewerking van
de gemeentes en lokale erfgoedraden werden de inventarissen van Beernem, Jabbeke, Torhout en Zedelgem geactualiseerd. In 2021 werden 362 inventarispanden binnen Damme
gecontroleerd of de erfgoedwaarde nog aanwezig is. In 2022
is het de beurt aan Oostkamp waarbij 562 inventarisitems worden gescreend.

Op vlak van landschappelijk erfgoed werd een samenwerking aangegaan met het Regionaal Landschap Houtland en
Polders (RLHP). Aangezien er nog geen inventaris houtig erfgoed werd opgemaakt, werd eind 2020 besloten om samen
met het RLHP en de IOED Polderrand een inventarisatieproject op te starten, waarbij houtig erfgoed door vrijwilligers
wordt geïnventariseerd (cfr. Jaarverslag Raakvlak 2020). Dit
project wordt getrokken door het RLHP met ondersteuning
van twee IOED’s.
Onroerenderfgoedgemeente
In 2017 werd Beernem erkend als onroerenderfgoedgemeente. Hierdoor nam de gemeente bepaalde bevoegdheden over
van de Vlaamse Overheid. De IOED ondersteunt de gemeente
door het schepencollege advies te verlenen bij beslissingen
betreffende deze taken. Tegen eind 2021 werden totaal 40
adviezen uitgebracht voor de aktename van archeologienota’s en 6 adviezen voor het verlenen van toelatingen. Toelatingen worden gegeven bij niet-vergunningsplichtige handelingen aan door Vlaanderen beschermde monumenten,
cultuurhistorische landschappen, stads- of dorpsgezicht of
archeologische sites.
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362
bouwkundige items
gecontroleerd in Damme

Bouwkundig erfgoed in de kijker:
bakhuisjes
Van de kleipotten in de bronstijd (4000 v. Chr) tot de bakkersateliers van de Egyptenaren en van de verplaatsbare bakstolpen
van de Romeinen tot de bakhuisjes van onze grootouders; al duizenden jaren bakken mensen brood op een gelijkaardige wijze,
waarvan het proces in essentie niet verschilt. Telkens weer werd deze kunst en techniek van broodbakken verfijnd tot de industriële bakovens die we vandaag kennen.
Sinds de middeleeuwen is de vorm van bakhuisjes nagenoeg
onaangepast gebleven. De laatste bakhuisjes werden tot
kort na de Tweede Wereldoorlog gebruikt en raakten door
de opkomst van de dorpsbakkerijen langzamerhand buiten
gebruik. Het in onbruik raken van de bakhuisjes zorgt ervoor
dat ze geleidelijk aan verdwijnen uit het landschap en steeds
zeldzamer worden. Daarom is het van belang om de aandacht
te vestigen op deze belangrijke kleine hoeve-elementen, die
tot een halve eeuw terug, een fundamenteel onderdeel van
het plattelandsleven vormden.
Bakhuisjes komen in allerhande vormen en gedaantes voor,
waarbij het meest typische beeld deze is van een losstaand
gebouwtje met lager aanhangsel onder zadeldak. Het huisje, dat veel weg heeft van een kapelletje, werd bewust op
afstand gezet van de woning om brandgevaar te vermijden.
In mindere mate werd het bakhuis rechtstreeks tegen de woning aangebouwd of binnenshuis ingebouwd. Lokaal hadden
dorpen een eigen regelgeving omtrent de plaatsing, opbouw
en onderhoud van bakhuizen ingelast. Zo werd er in Turnhout
ooit bepaald dat “schouwen ende ovens tweemael des jaers
loffelyck doen vegen”.

Ovenburen
Bakhuizen stonden voornamelijk op het erf van grotere
boerderijen of kasteeldomeinen en werden hierdoor soms
gemeenschappelijk met de buren gebruikt. De meeste van
deze gemeenschappelijke ovens of ‘ovenburen’ lagen logischerwijs steeds op goed toegankelijke plaatsen; met name
langs de straatkant en er werd traditioneel éénmaal per week
gebakken. Zo hadden ook de minder welstellende boeren de
kans om gebruik te maken van andermans bakhuis tegen
een geldelijke vergoeding of betaling in natura. Deze laatste
kon gaan over het afstaan van een deel van eigen brood,
tot het helpen met de oogst of het voorzien van een deel
van het aanmaakhout. Aangezien er telkens heel veel broden
tezamen werden gebakken, diende men zijn eigen brood te
merken door gaatjes te stekken of oppervlakkige sneetjes
te maken. Dergelijke ovenburen vertolkten in de toenmalige maatschappij een belangrijke sociale functie, aangezien
men hier letterlijk samen de tijd doorbracht tot het bakproces was verlopen.

Enkele voorbeelden van bakhuisjes in Oostkamp en Damme

Het bakproces
De architectuur van het gebouw is in de meeste gevallen
tweeledig en bestaat uit een bakhuis; waar alle voorbereidingen werden getroffen en het ovengedeelte, waarin het vuur
om te bakken werd gestookt. In het midden van deze volumes staat een hoog schouwvolume die met de ovenmond is
verbonden, in de West-Vlaamse volksmond veelal ‘muile’ of
‘oventote’ genoemd. Het stoken van het vuur en het bakken
gebeurde rechtstreeks in de ovenruimte. Zo werd eerst vuur
gemaakt totdat de bakstenen binnenin witgloeiend waren,
om vervolgens alle assen te verwijderen en de ovenvloer
schoon te maken. Dit moest zo snel mogelijk gebeuren, om
zo weinig mogelijk warmte te verliezen. Eenmaal het deeg in
de oven zat, werd het ovenluik gedicht en bakten de broden
direct op de stenen ovenvloer of op blik.

Enkele voorbeelden van het interieur van bakhuisjes in
Oostkamp en Damme

Wanneer het brood klaar was, werd er van de restwarmte
nog gebruikt om vlaaien, taarten, krentenbrood en stoofpotjes te maken en om fruit, groenten en zaden te drogen. In de
schouw werd dan weer vlees aan haken gerookt, waarbij de
schouw soms deels met zoden werd afgedicht, om zoveel
mogelijk rook binnen te houden. Verder werd de warmte nog
gebruikt, voor het baaien of buigen van hout die diende voor
het vervaardigen van gereedschap of wandelstokken. Ook
werden strozakken, kleren of pluimen uit kussens of matrassen in het bakhuis behandeld om te drogen, ontsmetten en
ontluizen. Het meest opmerkelijke zijn wellicht de verhalen
van mensen die op het einde van het bakproces in de oven
kropen als middel tegen reumatiek, verkoudheden en dergelijke kwalen.
Niets gaat verloren
De bakovens werden met mutsaarden in gang gestoken, dat
zijn bussels van bijeengebonden takken afkomstig van naburige houtkanten of knotbomen. Het sprokkelen en bundelen
werd voornamelijk tijdens de winter, met behulp van bindpaarden, gedaan. Er werd dus voornamelijk met dun snoeihout gewerkt, aangezien dit sneller hevig brandt. Dikker
hout werd nagenoeg uitsluitend gebruikt, om binnenshuis te
koken of te verwarmen. In West-Vlaanderen werd er, afhankelijk van de streek, allerhande brandbare materie gebruikt,
zoals gedroogde braamstruik, duinhalmen, vlaslemen, koolzaadstroo, aardappelloof tot gedroogde hopranken. Het is
duidelijk dat alles als bruikbaar werd aanzien en niets verloren ging. Zo werden de assen achteraf verzameld, om dan
ofwel in de assekelder te bewaren, buiten onder de oven of in
een hoek van het bakhuis. De bedoeling was om deze assen
later voor diverse nevenactiviteiten te gebruiken. De assen
waren zowel goed als bemesting, als voor de vochtopslag
rondom gewassen, als middel tegen slakken, als voor het
filteren van water en het wassen van linnen. De grotere stukken houtskool werden in de zogenaamde doofpot (smore in
West-Vlaanderen) verzameld. Deze houtskool kon achteraf
worden gebruikt, om bij het huisvuur te voegen of te gebruiken in voetstoofjes of bedverwarmers zoals de bedpannen.

De heropleving van bakhuisjes
We kunnen dus besluiten dat bakovens, naast het bakproces, all-round efficiënt waren voor de vele boerderijactiviteiten. Het is nu nog moeilijk in te beelden, dat een bakhuis
tot 50 jaar geleden zo’n essentiële rol vervulde. Gelukkig is
het bewustzijn omtrent de bakhuisjes terug aangewakkerd
en restaureert men deze eeuwenoude relicten, met mondjesmaat, voor eigen gebruik. Het is een polyvalente, knusse
en afgezonderde vertoefruimte, die zelfs vandaag een grote
belevingswaarde kan bezitten.

Zelf interesse in een bakoven gekregen? Heb je zelf een bakoven?
Wens je meer te weten omtrent de restauratie of de vele hedendaagse mogelijkheden?
Raadpleeg zeker de publicatie ‘Bouwen om te bakken’ en de website van www.mot.be
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Tussen 1200 en 1500 groeit Brugge uit tot een heuse grootstad – een middeleeuws Manhattan. Al die monumentale
gebouwen die het karakter van de stad bepalen, rusten op
metersdiepe funderingen. Dat maakt het allesbehalve eenvoudig om overblijfselen van rond het jaar 1000 te identificeren en te tonen. Daarom gaan we op zoek naar innovatieve
manieren om deze sleutelperiode te reconstrueren.

Tijdelijke archeologische tentoonstelling:
“Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000”
Brugge – het Venetië van het Noorden, het New York aan de Noordzee – is vooral bekend als bruisende handelsmetropool in de
late middeleeuwen. Maar, het uitzonderlijke succes van deze stad kwam niet uit de lucht vallen. Van 9 december 2021 tot 27 oktober 2023 vind je in het Gruuthusemuseum in Brugge de tentoonstelling ‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000’.
De tentoonstelling is een samenwerking met Musea Brugge en neemt je mee naar de fascinerende periode rond het jaar 1000.
Brugge verdient een tentoonstelling van zijn bijzonder rijk
archeologisch verleden. Deze visie bestaat al meer dan 150
jaar. In 1865 richten twaalf klinkende namen, waaronder
priester-dichter Guido Gezelle, de Société Archéologique de
Bruges (Oudheidkundig Genootschap van Brugge) 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.

Maar in 2020 sluit het museum definitief haar deuren. Onder
andere door de enorme kenniswinst van de laatste jaren en de
evoluerende behoeftes van de bezoeker, is vernieuwing nodig.
De zalen in het Sint-Janshospitaal zijn niet geschikt voor wisselende presentaties met een andere invalshoek of initiatieven
die nieuw materiaal uit recente opgravingen laten zien.

Een dik jaar later, in december 2021, presenteren Raakvlak en
Musea Brugge al een opvolger voor het Archeologiemuseum:
Het genootschap streeft ernaar oudheidkundige en kunst- een tijdelijke expo in de zolder van het Gruuthusemuseum gevoorwerpen op te sporen, te bewaren en tentoon te stellen. titeld ‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000’.
Deze collectie zal later bekend worden als de Gruuthusecol- Het is een weinig evident thema. Brugge als metropool in de
lectie. Het archeologisch deel van deze collectie wordt ach- late middeleeuwen zit gebeiteld in ons collectief geheugen. De
tereenvolgens tentoongesteld in het Belfort, het Gruuthuse- periode die daaraan vooraf gaat is veel minder goed gekend. In
museum en het Sint-Janshospitaal. Die laatste locatie staat de zoektocht naar de wortels van Brugge moesten we de knapvanaf 2004 bekend als het Archeologiemuseum. Niet minder ste koppen in de archeologie en geschiedenis samen brengen.
dan 16 jaar lang maken Bruggelingen, toeristen en school- We geven hen dan ook de kans hun visie op het verleden te
kinderen er kennis met de betekenis van archeologie.
delen met de bezoekers.

-

Tuitpot in Rijnlands roodbeschilderd aardewerk
(1050-1100)

Kraaltje in blauw glas
(950-1050)

Samen met het wetenschappelijk comité zijn twee 3D-tafels
gemaakt. Op de eerste tafel staat het landschap rond Brugge in het jaar 1000 centraal en op de tweede tafel speelt de
prille stad de hoofdrol. De landschapsreconstructies maken
onmiddellijk duidelijk dat de locatie van Brugge niet toevallig is, maar voortvloeit uit een unieke combinatie van hydrologische, geologische en topografische fenomenen.
Daarnaast werken we samen met Yannick De Smet die verschillende archeologische sites in en rond Brugge heeft
getekend. Op basis van grondplannen, archeologische vondsten en historische gegevens is het leven rond het jaar 1000
tot uiting gebracht. In combinatie met lijntekeningen die
archeologische voorwerpen duiden, een duidelijk, visuele
aanpak die werkt. Met verschillende voelelementen worden
uiteindelijk alle zintuigen aangesproken.

Zicht op een deel van de tentoonstelling
‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het jaar 1000’

Wil je jezelf helemaal verdiepen in deze boeiende bladzijde uit de geschiedenis van Brugge en het Ommeland?
De expo is te bezoeken tot 27 oktober 2023 op de
expozolder van het Gruuthusemuseum, Dijver 17c in
Brugge. Het museum is elke dag open behalve maandag,
van 9u30 tot 17u.
En zit je achteraf nog met vragen, laat het ons dan zeker
weten! Hopelijk maken we jullie nog iets trotser op ons
verleden.
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Raakvlak op school
In 2021 geen scholenwerking door Corona? Think again! We lieten ons niet kennen en konden op een veilige manier in heel
wat scholen terecht om archeologie in de kijker te zetten. Ook in het depot en op de archeologische sites in Brugge en Torhout
kregen we scholen op bezoek. Daarnaast zeiden we vaarwel aan het ‘Vuilniszak op school’-project en lanceerden we in oktober
tijdens de Archeologiedagen ons nieuwe educatieve project ‘1-2-3 Archeologie!’ (zie volgende pagina’s).
Hiernaast volgt een overzicht van scholenbezoeken in 2021.
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Datum

Locatie

School

Thema

09/02

Beernem

De Notelaar

Vuilniszak op school

08/03

Brugge

S.O. Stamina

Rondleiding op site

28/04

Raakvlak

De Zonnetuin

Rondleiding in het depot

05/05

Raakvlak

Freinet-Context Sint-Kruis

Rondleiding in het depot

19/05

Raakvlak

De Boomhut

Rondleiding in het depot

26/05

Raakvlak

De Tandem

Rondleiding in het depot

27/08

Raakvlak

Technisch Instituut Heilige
Familie

Rondleiding in het depot

20/09

Jabbeke

De Wassenaard

1-2-3 Archeologie!

22/09

Oostkamp

VBS Gruuthuse

1-2-3 Archeologie!

23/09

Jabbeke

Permekeschool

1-2-3 Archeologie!

23/09

Jabbeke

‘t Boompje

1-2-3 Archeologie!

24/09

Jabbeke

De Loopbrug - Snellegem

1-2-3 Archeologie!

24/09

Jabbeke

De Loopbrug - Zerkegem

1-2-3 Archeologie!

27/09

Jabbeke

De Klimtoren

1-2-3 Archeologie!

04/10

Jabbeke

De Klimtoren

1-2-3 Archeologie!

12/10

Torhout

Rondleiding op de site

14/10

Torhout

Rondleiding op de site

15/10

Torhout

Rondleiding op de site

21/10

Raakvlak

25/10

Torhout

Rondleiding op de site

25/10

Torhout

Rondleiding op de site

26/10

Torhout

Rondleiding op de site

28/10

Torhout

Rondleiding op de site

28/10

Torhout

Rondleiding op de site

De Wassenaard

Bouwen door de eeuwen
heen
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Raakvlak presenteert: 1-2-3 Archeologie!
Meer dan 10 jaar bood Raakvlak, IOED Brugge en Ommeland, “Het vuilniszak-op schoolproject” aan op scholen in ons werkingsgebied. Tijdens deze workshop trok een archeoloog van Raakvlak met een moderne vuilniszak naar de klas om archeologisch
onderzoek uit te leggen aan de hand van oud en nieuw afval. Dit pakket was na meer dan een decennium rijp voor vervanging.
Met het nieuwe project “1-2-3 Archeologie!” treedt de archeologische scholenwerking van Raakvlak het digitale tijdperk in.
Publiekswerking is de voorbije jaren tot een absoluut speerpunt uitgegroeid voor Raakvlak. We hebben dan ook een
trekkersrol in het verbreden van het draagvlak voor Onroerend Erfgoed en wat betreft erfgoededucatie. Omdat we met
het “Vuilniszak-oschoolproject” slechts een beperkt aantal
scholen per jaar konden bereiken, was een update al even
aan de orde. Na de sluiting van het archeologiemuseum
stroomden heel wat aanvragen binnen voor een bezoek van
een archeoloog aan de Brugse scholen. De nood aan een
nieuw educatief archeologisch pakket dat onafhankelijk van
een fysiek bezoek van een archeoloog te gebruiken is, werd
zeer duidelijk.
Hybride, leerkracht-ondersteunend en laagdrempelig
De missie van het nieuwe project is duidelijk. Raakvlak wil
kinderen uit de derde graad van het lager onderwijs warm
maken over hun lokaal (onroerend) erfgoed en laten beseffen dat archeologie geen ver van hun bed show is, maar overal rondom hen te vinden is. Om deze missie te doen slagen,
ging Raakvlak op zoek naar een educatieve partner in het
project. Deze partner werd Oetang BV, learning designers,
een expert in het ontwikkelen van leerervaringen.
De instap naar het project is laagdrempelig, om de leerkracht
toe te laten om snel en behapbaar aan de slag te kunnen. De
uitgewerkte stappenplannen zijn gericht op zowel de leerkracht als de leerlingen. “1-2-3 Archeologie!” is een hybride
concept, waarbij een website en digitale bronnen het vertrekpunt vormen en de archeoloog in de klas brengen. Vanuit de
werkvormen en de printbare sjablonen ontstaat live interactie in de klas.
Archeologie, maar dan op een andere manier
Er valt veel te leren over én door archeologie. Archeologie
wordt vaak te eng bekeken. Via de “1-2-3 Archeologie!”
uitdagingen ontdekt de klas dat archeologie meer is dan
graafwerk (en niet gaat over dinosaurussen). Landschapsarcheologie, leren registreren, innovatieve technieken…en nog
veel meer komen ook aan bod! Zo geven we een juist beeld
over archeologie. Op een speelse manier ontdekt de klas de
denkwijzen en technieken die een archeoloog toepast om te
achterhalen hoe mensen vroeger woonden en leefden.

Met het nieuwe project “1-2-3 Archeologie!” dagen de archeologen van Raakvlak klassen uit om archeologische uitdagingen aan te gaan. Deze uitdagingen zijn te vinden op de
educatieve website www.123archeologie.be.
De nieuwe website is gratis en voor iedereen toegankelijk.
Dankzij de digitale stappenplannen kan de leerkracht kiezen
om zelf het stuur in handen te nemen via presentatie of het
digibord. Of de leerlingen mee aan het stuur te laten via laptop of tablet.
In 1-2-3 aan de slag
De archeologen dagen de klasgroep uit om archeologie uitdagingen aan te gaan. Elke uitdaging vertrekt vanuit een
concrete situatie, casus of probleem met een filmpje waarin
een echte archeoloog de leerlingen meeneemt in de boeiende wereld van de archeologie. Tijdens de uitdaging leert
de klas al doende over archeologie. Na afloop van de uitdaging worden de drie belangrijkste archeologische inzichten
samengevat. De klas verdient zo telkens een badge en zet
stapjes vooruit als junior archeologen.
Het “1-2-3 Archeologie!”-aanbod kan worden gebruikt om bestaande wereldoriëntatie thema’s mee te verrijken, bijvoorbeeld als aanvulling op een eigen werkbundel of methode.
De uitdagingen kunnen ook als losstaande activiteiten worden beschouwd, zonder die in te bedden in een project of
thema. Elke uitdaging heeft een waarde op zich en kan de
kinderen inspireren.
Het aanbod van “1-2-3 Archeologie!” zal stelselmatig uitbreiden. Alle uitdagingen worden geschreven voor een bepaalde
leeftijdsgroep. De huidige openingsopdracht en 10 uitdagingen zijn geschikt voor de derde graad van het basisonderwijs. Maar op termijn willen we dit verder uitbreiden naar
kleuters, de andere graden in het lager onderwijs en het middelbaar onderwijs.
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Publiekswerking fotoverslag
Het delen van kennis staat centraal in de dagelijkse werking
van Raakvlak. Archeologisch, bouwkundig en landschappelijk
erfgoedonderzoek wordt vertaald in de vorm van lezingen, publicaties, activiteiten, workshops en tentoonstellingen. Ook
in 2021 organiseerden we allerlei activiteiten!
Heel 2021 ondersteunden we commerciële archeologische
bedrijven bij opgravingen in ons werkingsgebied (voornamelijk in Brugge en Torhout) door leuke publiekswerkingsactiviteiten zoals rondleidingen, een wekelijks terugkerend
archeologisch spreekuur, een Archeo doe-dag en scherven-was-marathons te organiseren.
Tijdens Erfgoeddag in april gaven we een digitale blik achter de schermen naar het nachtelijk erfgoed in het depot De
Pakhuizen.
Op Open monumentendag in september organiseerden we
rondleidingen rondom het Gruuthusekasteel in Oostkamp,
speciaal op maat van gezinnen, met als thema ‘bouwkunde’.
In de zomer hielpen de ‘Grave Gasten’ van het Jeugd, cultuur
en mediakamp een hele week mee op de opgraving aan het
Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid en ontdekten ze allerlei erfgoedplekken in Brugge.
Op de Archeologiedagen in oktober viel er vanalles te beleven in en rond de tijdelijke expo ‘Wat zit er onder de grond
in Jabbeke?’. We organiseerden een lezing en een heuse
ArcheoDoe-dag. Geïnteresseerden konden grond zeven, op
zoek naar archeologische vondsten met de archeologen van
Raakvlak, een foto nemen in onze middeleeuwse fotohoek of
letterlijk proeven van het verleden tijdens een middeleeuwse
kookworkshop.
Daarnaast werkten we mee aan de pop-up expo’s en rondleidingen bij de opgravingen in Torhout en Brugge en ondersteunden we ook de fietstocht ‘Fietsen langs de wortels van
het graafschap Vlaanderen’.
Ook het Merovingisch huis in Brugge trok heel wat aandacht
in oktober met een tuinfeest en filmopnames.
In november kon je ons tijdens het krikrakfestival op twee
plekken vinden. Aan het Gruuthusemuseum konden kinderen
deelnemen aan de workshop ‘De reis van Koningin Emma’ en
op onze eigen locatie organiseerden we samen met House
of Time allerlei activiteiten rond het thema ‘Bouw eens een
Krikrak-nederzetting'.
Van links naar rechts: Archeo doe-dag, filmopnames in het
Merovingisch huis, scherven-was-marathon, Open Monumentendag, Archeologiedagen, rondleiding op archeologische site in Torhout, JCW-kamp, Krikrakfestival
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Persmomenten
Uitzonderlijke vondsten vragen uitzonderlijke persaandacht! Het is je waarschijnlijk niet ontgaan dat er bijzonder veel over
archeologie bericht werd in de pers in 2021. We organiseerden zelf maar liefst negen persmomenten en mochten daarnaast
als partner aan vijf andere persmomenten deelnemen. Bovendien stuurden we meer dan vijftien persberichten de wereld in. Dit
resulteerde in meer dan 115 artikels, interviews of vermeldingen in verschillende kranten, nieuwswebsites, op de radio en op
televisie.

Publicaties
We kropen ook zelf in de pen en schreven een aantal artikels, waar je hieronder een lijst van kan vinden.
HÜPSCHER, Erica en LAMBRECHT, Griet 2021: Laatmiddeleeuwse amberhandel en de Brugse paternostermakers. In: Biekorf,
jg 2021, nr 2, 129-142.
HUYGHE, Jan, DECONYNCK, Jasper, LALOO, Pieter, LAMBRECHT, Griet en DE CLERCQ, Wim 2021: Het culturele vondstmateriaal
van het Romeins grafveld te Damme Stakendijke: lokale tradities onder de loep (prov. West-Vlaanderen). In: Signa, Tijdschrift
uitgegeven door het Comité voor de verspreiding van het onderzoek in de Gallo Romeinse archeologie, Vol 10, Brussel, 35 -48.
LANDSHEERE, Caroline en ROELENS, Frederik, 2021: Gepeperde vondst! 15de-eeuwse grafkelder in Brugge. Waar het plaatsen
van een drinkfonteintje toe leiden kan… In: Ex Situ, nr 31, p36-37.
LANDSHEERE, Caroline, ROELENS, Frederik en VAN DER DOOREN, Lien, 2021: Archeologische opgraving OLV-kerkhof Zuid. In:
Ex Situ Special Archeologiedagen 2021, p22-23.

Stadsarcheoloog Frederik Roelens geeft uitleg aan schepen Blontrock, schepen Van Volcem en burgemeester De fauw
Stadsarcheoloog Frederik Roelens wordt geïnterviewd over de ontdekking van een beschilderde grafkelder in Brugge

ROELENS, Frederik en LANDSHEERE, Caroline, 2021: Archeologische opgraving Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid. In: Musea
Brugge Magazine, jg 41, september, p18-19.
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maart 2021, p3-30.
VERDONCK, Lieven, LANDSHEERE, Caroline en ROELENS, Frederik, 2021: Op zoek naar de verdwenen geschiedenis van het
Sint-Jansplein, deel 3 (slot). In: Musea Brugge Magazine, jg 41, juni, p28-29.
VERWERFT, Dieter, HUYGHE, Jan, LAMBRECHT, Griet, LANDSHEERE, Caroline, ROELENS, Frederik, VERTONGEN, Katelijne en
HINSCH MIKKELSEN, Jari 2021: Brugge in het jaar 1000, Een verhaal uit de ondergrond. In: Brugs Ommeland, 2021, nr4, december, 285-293.
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HINSCH MIKKELSEN, Jari 2021: Brugge in het jaar 1000. Het moment waarop de toekomst van de stad bepaald werd. In: Musea Brugge Magazine, jg 41, december, p21-23.

Sociale media
Wil je op de hoogte blijven van de meest recente informatie in verband met archeologie, bouwkunde en landschappen in Brugge en het Ommeland? Hou dan zeker onze website www.raakvlak.be in de gaten en schrijf je in op onze
nieuwsbrief.
Krijg je maar niet genoeg van onze dagelijkse werking en wil je als eerste alles weten over onze activiteiten? Volg
ons dan op sociale media! Je kan ons vinden op Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube.
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Agenda 2022
Jammer genoeg kunnen wij de agenda voor 2022 niet garanderen.
Indien een activiteit niet kan doorgaan op de datum die we
hier vermelden, alvast onze excuses.

Erfgoeddag: ‘Workshops voor Raakvlak Rakkers’
Archeologie en bouwkunde wadisda? Op Erfgoeddag krijgen
Raakvlak Rakkers de kans om workshops te ontdekken die
normaal enkel voor scholen zijn. Spelenderwijs leer je alles
over archeologie, probeer je met spaghetti te bouwen en
krijg je een voorproefje van het nieuwe educatieve aanbod.
Kom op bezoek met gans de familie, laat je innerlijke archeoloog of bouwkundige schijnen en verdien een badge!
Workshops om 9.30, 10.30, 11.30, 13.30, 14.30 en 15.30
Aantal plaatsen: 6 x 4 families
Gratis
Komvest 45, 8000 Brugge
Verplicht inschrijven via de website van Erfgoedcelbrugge
of 050 44 50 48

11 mei

Pint of Science
Voorstelling van het boek West-Vlaamse Archaeologica met
drie korte lezingen in een cafésetting.
19u30-21u
Gratis
Speelmanskapel, Brugge

20 mei

Archeologiedagen: De cirkels van Ver-Assebroek.
Aan de rand van de Assebroekse Meersen, net ten zuiden
van de kerk van Ver-Assebroek, ligt een merkwaardige
meervoudige circulaire structuur. De meningen over de oorsprong ervan zijn al decennia verdeeld. Theorieën zoals de
restanten van een vroegmiddeleeuwse adellijke site of een
prehistorisch “henge” monument deden jarenlang de ronde.
In de volksmond wordt soms zelfs gesuggereerd dat de
cirkels een buitenaardse oorsprong hebben. Benieuwd naar
de uitleg van de archeologen? Tijdens de Archeologiedagen
wordt het mysterie uitgeklaard!
Op vrijdag 20 mei wordt het archeologisch onderzoek en
de historiek van de circulaire structuur in detail toegelicht
door Sam De Decker (archeoloog, agentschap Onroerend
Erfgoed). Daarna licht Korneel Gheysen (archeoloog, VLM)
de toekomstplannen van de circulaire structuur toe bin-

SARC Roadshow
Pop-up expo over onderwaterarcheologie
Doorlopend
Gratis
Burg, Brugge

25 mei

Hou zeker onze website en sociale media in de gaten voor de
meest actuele info.

24 april

24 mei

nen de geplande herinrichtingswerken in de Assebroekse
Meersen.
Na de toelichting kan je de circulaire structuur bezoeken,
met deskundige uitleg van de archeologen.
19u30-21u
Gratis
OC Patria
Kerklaan 37, Assebroek

20 en 21 mei

Archeologiedagen: Torhou(d)t van archeologie
Je kan er nauwelijks omheen kijken als je vandaag in
Torhout wandelt. Sinds september 2021 is er heel wat
archeologische activiteit in de stad en werden prachtige
ontdekkingen gedaan! Raakvlak en RAAP België organiseren tijdens de Archeologiedagen tal van leuke activiteiten,
waardoor je dit zelf kan ervaren.
Test jouw innerlijke archeoloog door onze archeo-challenges van ‘123 Archeologie’ aan te gaan of kom echte vondsten van de opgraving wassen en bestuderen. Luister naar
de spannende verhalen en anekdotes van de archeologen
op de site en kom tot rust in onze ‘ASMR-chaeology’ ruimte.
Passeer zeker ook eens langs de pop-up tentoonstelling,
waarin top vondsten van de opgraving worden tentoongesteld. Onze archeologen geven er bovendien korte rondleidingen met extra uitleg voor al wie geïnteresseerd is.
Krijg je er niet genoeg van? Kom op zaterdagavond naar de
lezing van Brigitte Meijns over het belang van Torhout in de
vroege middeleeuwen.
Er valt heel wat te beleven tijdens ‘Torhou(d)t van archeologie!’.
Vrijdag 21 mei zijn de activiteiten exclusief voor scholen.
Zaterdag 22 mei is er vrije toegang voor iedereen van 9u3017u.
Gratis
Centrum Torhout
Vergeet je plekje niet te reserveren voor de lezing ‘s avonds
op 21 mei.
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Opening ErfgoedLab Damme
Waar erfgoed en kunst samenkomen.
Een initiatief van Stad Damme en Stad Brugge in samenwerking met verschillende culturele partners waaronder ook
Raakvlak.
Gratis
Nest, Stadslab Damme

4 - 26 juni

Tentoonstelling ‘In de voetsporen van de ververs’
Tijdelijke tentoonstelling over natuurlijk verven, waar hedendaagse, ambachtelijke kunst en archeologische voorwerpen mekaar ontmoeten.
Gratis
Natuurcentrum Beisbroek, Brugge

1 juli

Broodjesbaknamiddag in het Merovingisch huis
Kom Merovingische broodjes bakken en bezoek de reconstructie van een vroeg-middeleeuws huis in de achtertuin
van het WZC Hallenhuis.
Doorlopend 13u-17u
Gratis
Merovingisch huis, WZC Hallenhuis te Sint-Andries, Brugge

9 - 10 juli

Middeleeuws festival Jabbeke
Het Oosthof in Jabbeke wordt ingenomen door een groot
middeleeuws festival met shows, reenactors, marktkramers.. en nog veel meer!
Ook wij zijn van de partij met een standje! Laat je innerlijke
archeoloog los een graaf mee de middeleeuwen op met
Raakvlak!
Oosthof, Jabbeke

29 juli

Broodjesbaknamiddag in het Merovingisch huis
Kom Merovingische broodjes bakken en bezoek de reconstructie van een vroeg-middeleeuws huis in de achtertuin
van het WZC Hallenhuis.
Doorlopend 13u-17u
Gratis
Merovingisch huis, WZC Hallenhuis te Sint-Andries, Brugge

26 augustus

Broodjesbaknamiddag in het Merovingisch huis
Kom Merovingische broodjes bakken en bezoek de reconstructie van een vroeg-middeleeuws huis in de achtertuin
van het WZC Hallenhuis.
Doorlopend 13u-17u
Gratis
Merovingisch huis, WZC Hallenhuis te Sint-Andries, Brugge

3 september

Tuinfeest aan het Merovingisch huis
Doorlopend 13u-17u
Gratis
Merovingisch huis, WZC Hallenhuis te Sint-Andries, Brugge

11 september

Open Monumentendag
Ontdek alles over de begraven middeleeuwse abdij ‘Ter
Doest’ in Brugge.
Ter Doest, Brugge

Eind 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

5 en 6 November

Krikrakfestival
Altijd al willen weten hoe een archeologische site klinkt?
Benieuwd naar de verhalen van archeologen?
Kom gezellig vertoeven in onze ‘ASMR-cheology’ ruimte en
kom helemaal tot rust met geluid.
Doorlopend
Gratis
Komvest 45, 8000 Brugge

Tot 27 oktober 2023

Tentoonstelling ‘Verhalen uit de ondergrond. Brugge in het
jaar 1000.’
De tentoonstelling is een samenwerking met Musea Brugge
en neemt je mee naar de fascinerende periode rond het jaar
1000.
Gruuthusemuseum, Brugge
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