
 

Palynologendagen 2016 in Koksijde 
 
Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het Vlaamse kustgebied 
 
De Palynologendagen zullen dit jaar plaatsvinden in Vlaanderen en wel in het uiterste zuidwesten 

van deze provincie, in Koksijde.  

Binnen het thema ‘Landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het Vlaamse kustgebied’ zullen op 

donderdagmiddag 6 oktober interessante lezingen, en op vrijdag 7 oktober een excursie worden 

georganiseerd.  

Waar? 
De lezingen, de borrel en het diner op de eerste dag vinden plaats in Cultuurcentrum CasinoKoksijde, 
Casinoplein 11, 8670 Koksijde (B). Het college van Burgemeester en Schepenen van Koksijde heeft 
deze prachtige accommodatie gratis ter beschikking gesteld.  
 

Programma op 6 oktober 

vanaf 12:30 Ontvangst en registratie (foyer) 

13:15  Welkomstwoord organisatoren 

13:30-14:00 Cécile Baeteman (Belgische Geologische Dienst): De Romeinse periode in de 

kustvlakte - Een voortdurend veranderend landschap bepaald door natuurlijke 

processen en menselijke activiteiten 

14:00-14:30 Alexander Lehouck en Henk van Haaster (Abdijmuseum Ten Duinen/BIAX): Een kijk 

op het middeleeuws landschap : pollen en diatomeeën in de Duivelsput van 

Oostduinkerke 

14:30-15:00 Luc Lebbe (Universiteit Gent): De Paleohydrogeologie van het Vlaamse kustgebied 

15:00-15:30 Pauze 

15:30-16:00 Annelies Storme (Universiteit Gent): Zout water in de Benedenschelde tijdens het 

Midden-Holoceen? Tegenstrijdige signalen vanuit verschillende proxies  

16:00-16:30 Koen Deforce (mede namens Luc Allemeersch, Herman Stieperaere† en Kristof 

Haneca, Agentschap Onroerend Erfgoed): De reconstructie van oude 

scheepsvaartroutes aan de hand van pollenonderzoek van breeuwselmateriaal: de 

14de eeuwse Koggen van Doel. 

http://www.casinokoksijde.be/praktisch


16:30-17:00 Nils Broothaerts (KU Leuven): Het reconstrueren van menselijke impact in Midden 

België: een palynologische en statistische analyse 

17:00  Toespraak van Burgemeester Marc Vanden Bussche  

17:15   borrel (foyer) 

18:00  diner (feestzaal) 

19:30-20.30 Geleid bezoek aan de tijdelijke expo ‘Zalige Idesbald en de 1000 skeletten’ in 

Abdijmuseum Ten Duinen te Koksijde 

 

Programma op 7 oktober 

Op deze dag zal per touringcar een excursie worden gemaakt langs verschillende punten aan de 
Westkust (Koksijde, Nieuwpoort en De Panne) die in landschappelijk, geologisch, historisch, 
archeologisch en palynologisch opzicht interessant zijn. 
 
08:45 Verzamelen aan de ingang van het Abdijmuseum Ten Duinen (Koninklijke Prinslaan 2 in 

Koksijde) 
Ochtendprogramma: bezoek aan de middeleeuwse abdijruïnes met aansluitend daarop 
vertrek per touringcar naar Oude Burgweg (paleogeul), Ter Yde-Hannecart (duingebied)  en 
Lenspolder (13de-eeuwse polder) 

 
12:00 Aankomst voormalige Abdijhoeve Hof ter Hille (locatie Duivelsput) voor lunch. 
 
13:15 Start middagexcursie per touringcar via Oude Zeedijk (paleogeul en veengebied) naar 

Abdijhoeve Ten Bogaerde (voormalig uithof uit 13e eeuw en beschermd landschap),  
Adinkerke (Cabourgduinen en paleogeul) en De Panne-Westhoekduinen: duinlandschap en 
bewoning ijzertijd-middeleeuwen Oosthoekduinen). 

 
~16:30 Einde van de excursie, overdracht Lijderstrui. 
 
Overnachting 
Dit jaar bieden we geen gemeenschappelijke overnachtingsaccommodatie aan. Koksijde is een 
toeristische badplaats met veel overnachtingsmogelijkheden. Ook in de nabije omgeving (De Panne, 
Oostduinkerke, Veurne, Nieuwpoort) is voldoende accommodatie te vinden.  Desondanks verdient 
het aanbeveling om reeds in een vroeg stadium uw overnachting in Koksijde of omgeving te 
reserveren. Het zoeken en boeken van accommodatie gaat eenvoudig via 
http://visitkoksijde.be/nl/overnachten. Een voordelige groepsaccommodatie is de Peerdevisser in 
Oostduinkerke. 
 
Aanmelden en betaling 
Dankzij de genereuze sponsoring van het college van Burgemeester en Schepenen van Koksijde en de 
Palynologische Kring zijn de kosten beperkt: 
 
1. Donderdag 6 oktober (lezingen): € 60,00 (lezingennamiddag, incl. koffie/thee en borrel, 

avonddiner en museum bezoek en expo “Heilige Idesbald en de 1000 skeletten”.  
 
2. Vrijdag 7 oktober (excursie per touringcar): € 25,00 (incl. lunch) 

http://www.tenduinen.be/nl/expo-zalige-idesbald-en-de-1000-skeletten
http://visitkoksijde.be/nl/overnachten
http://www.peerdevisser.be/


 
Student-leden van de Palynologische Kring krijgen een korting van 50%  
 
Opgelet! Het museumbezoek (op donderdag 6 oktober) en de excursie (op 7 oktober) is beperkt tot 
ca. 50 personen. De eerste 50 inschrijvers (met betalingsbewijs) zijn zeker van een plaats. 
 
U kunt zich per e-mail aanmelden bij Henk van Haaster (haaster@biax.nl). Vermeld daarin aan welke 
onderdelen u wilt deelnemen: “lezingen” of “excursie” of  “lezingen + excursie”. Het bedrag van de 
onderdelen waaraan u wilt deelnemen kunt u overmaken naar IBAN NL26 INGB 0001 9453 72 t.n.v. 
Palynologische Kring. 
 
Vervoer en parkeergelegenheid 
Koksijde is uiteraard bereikbaar via het openbaar vervoer. Dienstregelingen kunt u raadplegen op 
http://www.belgianrail.be/nl (trein) en https://www.delijn.be/nl/ (bus, tram). We raden u evenwel 
aan om per auto (carpool) te gaan: de vakbonden in België hebben op 7 oktober een nationale 
staking aangekondigd, dus carpoolen lijkt tot dusver handiger en gezelliger. 
 
Parkeren bij Cultuurcentrum CasinoKoksijde: er is een ondergrondse parkeergarage (voor de 
uurtarieven zie https://carambla.com/parkings/103397). Er zijn ook gratis parkeerplaatsen op 10-15 
min looptijd op het kerkplein (800 meter afstand) of het Marktplein (1000 m afstand) beschikbaar 
(http://www.koksijde.be/betalend-parkeren). Die parkeerplaatsen bevinden zich dichter bij het 
Abdijmuseum Ten Duinen. Op de excursiedag kan u bij aankomst bij het Abdijmuseum gratis 
parkeren langs de Koninklijke Prinslaan, of achter het museum op het Marktplein. 
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