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Het middeleeuws havengebied van het Zwin is een 

dynamisch landschap dat eeuwenlang beïnvloed is 

door de interactie tussen natuur en mens. De brede 

zeearm van het Zwin maakte niet enkel van Brugge 

een economische en culturele metropool, maar 

kreeg er op zijn oevers ook een ketting van 

bloeiende voorhavens bij. Na 1500 waren de 

economische hoogdagen van Brugge en zijn 

voorhavens voorbij, verlandde het middeleeuwse 

havencomplex en bleven historici en archeologen 

achter met een rits ‘verloren dorpen’.  

 

Door middel van interdisciplinair, landschapsarcheologisch onderzoek proberen 

archeologen, historici en bodemkundigen momenteel tot een beter begrip te komen van 

deze middeleeuwse havenzone.  

 

Drs. Jan Trachet (Universiteit Gent), die momenteel archeologisch onderzoek voert naar de 

verdwenen havenstadjes, zal op vrijdag 20 mei 2016 aan de leden van de Vlaamse 

Werkgroep Mediëvistiek een rondleiding per fiets geven in dit interessante landschap.  

 

Vanuit het vernieuwde bezoekerscentrum in Damme brengt de fietstocht ons langs dijken 

en forten tot de verdwenen haven van Monnikerede. Het zuidelijke deel van de site is 

bewaard in de microtopografie, het noordelijke deel wordt gebruikt als landbouwgrond. 

Het centrum is doorsneden door de Damse Vaart. Een unieke combinatie van historisch 

onderzoek, veldprospectie en geofysisch onderzoek laat toe het middeleeuws stadje te 

reconstrueren. De Krinkeldijk brengt ons vervolgens naar de volgende haven: Hoeke. 

Recent petrografisch onderzoek naar de exotische kasseien die er op het veld gevonden 

werden, werpt een nieuw beeld op de handelsnetwerken in het stadje. Op boerderij ‘Ten 

Houcke Boven’ krijgen we een rondleiding 

in de privécollectie van landbouwer Jan 

Tilleman en worden we getrakteerd op 

koffie en gebak van de vrouw des huizes. 

Geïnteresseerden mogen zelf op zoek naar 

de scherven, de botresten en het 

bouwmateriaal dat er nog steeds op de 

velden ligt. Via de Damse Vaart rijden we 

tenslotte terug richting Damme.  

Wie wenst kan ’s avonds samen dineren in 

Damme, weliswaar op eigen kosten.  

 

 



Praktisch:  

• Afspraak om 13u00 op de markt van Damme 

• Fietsen worden voorzien in Damme  

• Duur van de tocht: +- 3u /// +-25km 

• Wie graag deelneemt, gelieve dit ten laatste op 8 mei 2016 te laten weten aan Lies 

Vervaet (lies.vervaet@ugent.be). Geef ook duidelijk aan of je mee ’s avonds wenst te 

eten of niet  

• Vervoer tot in Damme gebeurt via eigen middelen. Voor wie dit moeilijk zou zijn, of  

wie één of meerdere plaatsen beschikbaar heeft in zijn wagen (ook voor vervoer van 

het station in Brugge tot in Damme), gelieve dit te laten weten aan Lies Vervaet 

• Bij hevig regenweer rijden we met eigen auto’s, indien er voldoende zijn, of met een 

busje 

• Meer informatie over het onderzoek: http://www.zwinproject.ugent.be/nl 

 

 

Wie hopen jullie onder een stralende hemel in groten getale te ontmoeten in Damme! 

 


