Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als archeologische
site van de verdwenen middeleeuwse Zwinhaven Monnikerede in
Damme (Oostkerke)
Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1,
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van
beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 1°,
- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 8, §1, 2°.
Procedurestappen en vormvereisten
Dit besluit kwam tot stand volgens de procedurestappen en de vormvereisten,
beschreven in:
- het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, artikel 6.1.1 tot en met 6.1.14,
- het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, artikel 6.2.1.
De volgende procedurestappen en vormvereisten zijn vervuld:
- de erfgoedwaarden werden onderzocht door de Universiteit van Gent in opdracht van
het Agentschap Onroerend Erfgoed. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in
het beschermingsdossier.
- het voorlopig beschermingsbesluit werd getekend op 17 november 2021 en werd bij
uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 15 december 2021;
- de zakelijkrechthouders zijn op de hoogte gebracht van de voorlopige bescherming.
- de gemeente Damme organiseerde een openbaar onderzoek van 21 december 2021 tot
en met 19 januari 2022.
De behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren is opgenomen als bijlage bij dit
besluit.
Motivering
De archeologische site van de verdwenen middeleeuwse Zwinhaven Monnikerede in
Damme (Oostkerke) is van algemeen belang wegens de archeologische erfgoedwaarde:
Het feit dat de site in de ondergrond een archeologisch goed bewaarde middeleeuwse
havenstad vertegenwoordigt is de voornaamste factor om deze een beschermde status
tot te kennen. Monnikerede maakt deel uit van het verdwenen middeleeuws
havennetwerk van Brugge. Dit havennetwerk kent geen parallellen binnen West-Europa
en is uniek voor Vlaanderen. Aangezien iedere haven een eigen functie uitoefende binnen
dit netwerk zijn de Zwinsteden ook onderling als uniek te beschouwen. De site is gelegen
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op de westelijke oever van de voormalige Zwingeul. De regio is gekend als één van de
best bewaarde middeleeuwse landschappen van Vlaanderen. Waarderend onderzoek
maakte duidelijk dat het bodemarchief over het algemeen onder zeer goede
omstandigheden bewaard is gebleven. Het vondstmateriaal onderstreept de
uitzonderlijke aard van de site en de internationale connectiviteit die ze weerspiegelt.
De archeologische site is gedeeltelijk gelegen binnen de speciale beschermingszone SBZV BE2500932 – Poldercomplex (9766 ha). Er werd een passende beoordeling opgemaakt.
De passende beoordeling besluit dat de bescherming als archeologische site geen
significant negatief effect heeft op de Europese habitats en soorten (noch voor de huidige
natuurwaarden, noch voor de natuurdoelstellingen). De passende beoordeling besluit ook
dat de bescherming als archeologische site niet strijdig is met het erkend
natuurreservaat Stadswallen van Damme.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, artikel 36ter, §3 en §4.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING,
WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:
Artikel 1. De volgende onroerende goederen worden definitief beschermd als
archeologische site:
De verdwenen middeleeuwse Zwinhaven Monnikerede in Damme (Oostkerke),
Monnikeredestraat zonder nummer , Krinkeldijk zonder nummer, Bloedputstraat zonder
nummer, Damse Vaart-Noord zonder nummer, Damse Vaart-Oost zonder nummer,
Bekofstraat zonder nummer, bij het kadaster bekend als : Damme, 3de afdeling, sectie
B, perceelnummers 304E (deel), 400, 401, 402, 403A, 403B, 413C, 414, 415F, 415N,
418L, 419C, 419/2, 421B, 422/2B, 424, 425, 426, 488C, 493B, 494A, 495A, 496A, 496C,
497B, 497C, 498, 499B, 509F, 510B, 512, 513, 513/2, 514, 514/2, 515, 515/2, 516,
516/2, 517/2, 517F, 517G, 517H, 517K, 518, 519, 520B, 520C, 523E, 524H, 524K, 524L,
524M, 526, 527, 569D, 569E, 582/2F, 583, 584B, 585A, 586/2D, 586/2E, 586N, 586V,
586W, 586X, 588C, 588D, 588E, 588F, 589A, 590A, 591B, 592F, 592G, 593H, 594C,
595B, 596B, 597B en deel uitmakend van het openbaar domein.
Het plan met de aflijning is opgenomen als bijlage bij dit besluit.
De fotoregistratie van de fysieke toestand van de archeologische site is opgenomen als
bijlage bij dit besluit.
Art. 2. De archeologische site heeft archeologische erfgoedwaarde.
De erfgoedelementen en de erfgoedkenmerken van de archeologische site zijn:
De nederzetting was gelegen achter de Landdijk (tegenwoordig Krinkeldijk), de oudste
dijk van de regio, welke de regio beschermd heeft van ingrijpende overstromingsschade.
Langs de zeezijde van deze dijk bevonden zich haven gerelateerde structuren en
naarmate de verzanding van het Zwin toenam, ook gebouwen. De haven fungeerde als
stapelplaats voor stokvis. Op de kruin van de dijk bevond zich de Hoogstraat, de weg die
Damme met Mude verbond. Langsheen deze Hoogstraat en hiervan aftakkende straten
Pagina 2 van 4

bevond zich de kern van de bebouwing met een vierkante marktzone als centrum. In dit
centrum bevond zich een stadhuis en tijdens de 15de eeuw ook een kapel. In de
stadskern waren zowel een stadswaterput en een stadwaterschep als
zoetwatervoorzieningen aanwezig. Uit de testopgraving kwam duidelijk naar voren dat de
13de en vroege 14de eeuw een dominante rol inneemt in de ontwikkeling van de
nederzetting. Gezien deze periode slechts kan bogen over een schaars schriftelijk
bronnenbestand vormt het archeologisch bodemarchief de voornaamste informatiebron
over de bloei van de Zwinhavens.
Uit het waarderend onderzoek kwam duidelijk naar voren dat archeologische sporen
uitstekend bewaard zijn gebleven. Zo kon de locatie van de stadswaterschep bevestigd
worden, een laatmiddeleeuwse watervoorziening op de zuidoostelijke hoek van de markt
van Monnikerede. Deze watervoorziening wordt ook genoemd in historische bronnen.
Verder konden ook grachten opgetekend worden die op basis van hun vulling in de 13de
eeuw kunnen gedateerd worden en parallel liepen met de middeleeuwse
perceelstructuur. Wegens de kalkrijke kleigrond is het archeologisch vondstenmateriaal in
zeer goede omstandigheden bewaard gebleven.
Art. 3. De beheersdoelstellingen voor de archeologische site zijn:
De bescherming als archeologische site beoogt in de eerste plaats een behoud van het
archeologisch erfgoed op de plaats waar het zich in de bodem bevindt (een behoud in
situ). Wanneer dit in situ behoud niet (meer) mogelijk is moet er steeds voor gezorgd
worden dat, via archeologisch onderzoek enerzijds én een volledige integrale uitwerking
en publicatie anderzijds, dit archeologisch bodemarchief wordt veiliggesteld (zogenaamd
behoud ex situ).
De belangrijkste bedreigingen waaraan de site Monnikerede kan worden blootgesteld zijn
bodemingrepen en erosie. Aangezien het bodemarchief optimaal bewaard blijft onder
grasland wordt geadviseerd om de bestaande weiden, in zoverre nog niet beschermd als
ecologisch kwetsbaar beschermd grasland, in hun huidige gebruiksfunctie te.
Stimulerende en flankerende maatregelen voor de landbouw om akkers in weiden of
grasland om te zetten zouden de bescherming van de archeologische resten ten goede
komen. Aangezien landbouwactiviteiten een bedreiging vormen voor erosie van de site
dient het nivelleren en het diepploegen (ploegen dieper dan 30 cm) vermeden of
gereduceerd te worden. Gezien het topografisch verband en continuïteit tussen de
huidige en de middeleeuwse perceel structuur met name in de kadasterstructuur, maar
evenzeer zichtbaar in de gebruiksgrenzen, wordt geadviseerd om hier geen wijzigingen in
zowel de kadastrale percelen als de gebruikspercelen aan te brengen. Hierbij moet ook
het dempen of aanleggen van grachten en poelen vermeden worden. Wel kan het
uitdiepen van bepaalde bestaande grachten, onder archeologische begeleiding, de
belevingswaarde van de site verhogen.
Alle bodemingrepen die het gevolg zijn van werken aan de Damse Vaart, verdienen de
hoogste onderzoeksprioriteit, waarvoor de nodige tijd moet worden voorzien, als een
behoud in situ niet mogelijk is.
Metalen archeologische vondsten die zich onmiddellijk onder het maaiveld in de bodem
bevinden kunnen van belang zijn voor de kennis van de beschermde archeologische site.
De Code van Goede Praktijk stelt daarom in hoofdstuk 33 dat een erkende
metaaldetectorist geen vondsten kan opsporen in beschermde archeologische sites. Het
gebruik van een metaaldetector om archeologische vondsten met metalen component op
te sporen dient daarom te gebeuren door een erkende archeoloog of door een erkende
metaaldetectorist onder de autoriteit van een erkende archeoloog, en dit enkel in het
kader van een onderzoek vanuit wetenschappelijke archeologische vraagstelling, of in
functie van de opmaak of de uitvoering van een archeologienota.
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Art. 4. De zakelijkrechthouder en de gebruiker houden de archeologische site in stand en
onderhouden ze door:
1° de archeologische site als een goede huisvader te beheren en de nodige
voorzorgsmaatregelen te nemen tegen schade door brand, blikseminslag, diefstal,
vandalisme, wind of water;
2° de toestand van de archeologische site regelmatig te controleren;
3° regulier onderhoud uit te oefenen;
4° onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van
nood;
Art. 5. Een toelating is vereist voor de volgende handelingen aan of in de archeologische
site:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

het wijzigen van het microreliëf;
graafwerken in functie van het bouwen, verbouwen of heropbouwen van constructies;
het plaatsen van ondergrondse leidingen, met inbegrip van drainageleidingen;
het aanleggen of wijzigen van wegen en paden;
het aanplanten, vellen en ontstronken van bomen en struiken;
het scheuren van historisch permanent grasland of het omzetten van historisch
permanent grasland in akkerland;
het diepploegen, diepwoelen en diepspitten (namelijk het scheuren van de ploegzool
zonder dat bodem naar boven wordt gebracht en omgeploegd) van akkerland met
andere woorden grondbewerking dieper dan 35 cm.

Er is geen toelating vereist voor:
1°
2°

regulier onderhoud,
passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen in geval van nood.

Brussel,

19/05/22
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