LAARNE Sigmawandeling
Laat je door onze gids, Erwin Meylemans van het agentschap Onroerend Erfgoed, meevoeren naar vervlogen tijden.
Deze illustreert hij aan de hand van objecten die gevonden zijn tijdens de archeologische opgravingen van de
Sigmawerken. Ook kinderen zijn van harte welkom op de wandeling!
LOCATIE		
Oud Gemeentehuis – Dorpsstraat 2 - Laarne
WANNEER		
7 november 2021 van 15u tot 17u30
INSCHRIJVEN
Inschrijven is verplicht, maar deelname is gratis. Gelieve voor 26 oktober uw
			
aanvraag tot deelname met de vermelding van het aantal personen door
			
te geven via ioedscheldedurme@rlsd.be
MEER INFO		
Hou onze website in het oog voor bijkomende informatie:
			www.ioedscheldedurme.be

*
Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En
tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven. Dat is het doel van het Sigmaplan.
Het Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie en economie. www.sigmaplan.be

Romeinse rituele hondenbegraving op de ‘Sigmasite’ van de Wijmeers (©
Agentschap Onroerend Erfgoed)

Vanaf oktober stellen we enkele thema’s voor uit deze onderzoekbalans. Hou dus zeker onze website en sociale
media in het oog. Wij willen jou graag een keuze laten maken over het onderwerp dat jou het meeste aanspreekt.
Wie weet bezoek je volgend jaar dan een activiteit over jouw gekozen thema! Welk thema je ook kiest, het zal altijd
een (steen)goede keuze zijn!

WANNEER
MEER INFO
		
		
		
		
		
			

Afhankelijk van de toeristische dienst in jouw gemeente
Bij de toeristische diensten van de verschillende gemeenten kan je in het weekend
van de archeologiedagen nog een bijkomende folder verkrijgen met wat toelichting 		
over de verschillende thema’s. Je stem uitbrengen voor een thema, kan digitaal op
onze website of via het invulformulier bij de folder.
Zit je met bijkomende vragen? Wens je meer informatie? Wil je graag in levende lijve je
vragen over de onderzoeksbalans aan ons stellen? Wij zullen aanwezig zijn op 9
oktober in de hoeve in Laarne. We ontvangen je met open armen.

“SNEAK PEEK”

<<1

Neolithische pijlpunten, Vindplaats Wijmeers
(© Onderzoeksbalans archeologie)
<<2

Drakenkop aangetroffen in de Schelde
nabij Appels (© The Trustees of the British
Museum)
<<3 Opgraving van het Merovingisch grafveld op
de Zwijvekekouter tijdens de jaren 1930
(© Stedelijke Musea van Dendermonde)

ARCHEOLOGIE
DAGEN 8, 9 & 10 oktober 2021

Laarne - Wichelen - Schoonaarde - Lebbeke

V.U. IOED Schelde-Durme - Markt 1 - 3010 Leuven

LOCATIE		
Salons ‘t Oud Gemeentehuis, Oud Dorp 45, Wichelen
WANNEER		
vrijdag 5 november om 19u30
MEER INFO		
In samenwerking met de Heemkundige Kring van Wichelen.
			https://heemkringwichelen.wordpress.com/

Ook de IOED zet de laatste jaren zelf meer en meer in op archeologisch erfgoed. Het is immers naast bouwkundig
en landschappelijk erfgoed de derde pijler waarvoor wij ondersteuning en advies bieden. Om inzicht te krijgen in
de grote verzameling aan archeologische onderzoeken die ooit liepen in de 9 gemeenten van ons werkingsgebied
werden GATE Archeology en Goed in Erfgoed aangesteld. Zij maakten een onderzoeksbalans op van de vindplaatsen
in ons werkingsgebied. Het syntheseverhaal is te lezen op onze website: https://bit.ly/3l83XCt.

>>

ONTDEK HIER HET PROGRAMMA BUITEN HET WEEKEND VAN DE ARCHEOLOGIEDAGEN

Krijg je maar niet genoeg van archeologie? Ook later in het jaar zijn er activiteiten met archeologische thema’s.
Aan de hand van een lezing door Erwin Meylemans van het agentschap Onroerend Erfgoed wordt tekst en uitleg
gegeven over de opgravingen tijdens de Sigmawerken*. Daarnaast schets hij de landschappelijke evolutie en geeft
hij meer toelichting over de baggervondsten.

EEN (STEEN)GOEDE KEUZE!

SCHELDE-DURME REGIO

>> WICHELEN Lezing door Erwin Meylemans

LAARNE Ontdek de wondere wereld van metaaldetectie
De hoeve ter Poten gelegen in de schaduw van het kasteel van Laarne heeft al veel van zijn geheimen prijsgegeven. Eigenaar, Michel Van den Broeck, trof tal van artefacten, zoals 18e-eeuws aardewerk, aan op zijn domein.
Maar een deel van de geschiedenis blijft voorlopig onbekend ...

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. Opgravingen maken ons nieuwsgierig want ze vertellen
iets over ons verleden: hoe leefden onze voorouders, wat aten ze, hoe zagen hun woningen eruit, ...?
In het weekend van 9-10-11 oktober vinden de archeologiedagen plaats. Uit het succes van de vorige edities blijkt
dat de interesse in archeologie leeft!
Voor het eerst bundelt de IOED de belangrijkste activiteiten in onze streek samen in een folder. Wij hopen alvast dat
jij ook eens komt snuisteren in het archeologische erfgoed. Trek je wandelschoenen aan of neem je fiets en ontdek
tal van archeologische weetjes. Veel plezier!
Er vinden ook twee activiteiten rond archeologie later in het najaar
plaats. Het centrale thema is archeologie en het Sigmaplan*.
Laarne

Ook wij, medewerkers van de IOED, zullen aanwezig zijn en geven graag tekst en uitleg bij ons archeologisch
syntheseonderzoek. Daarnaast zullen wij je vragen een (steen)goede keuze te maken en te kiezen voor een
archeologisch thema dat jouw interesse opwekt. Meer info hierover vind je achteraan in deze folder.
Breng je graag kinderen mee die dag? Geen probleem, want ook voor hen hebben we aandacht die dag. Hopelijk
tot dan!

MEER WETEN?
Deze folder is een realisatie van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED)
Schelde-Durme, die fungeert onder de koepel van Regionaal Landschap Schelde-Durme
(www.rlsd.be).
IOED Schelde-Durme werkt met en voor de gemeenten en stad: Berlare, Buggenhout,
Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Eindredactie Nele De Cocker, Lotte Renard, Lies Vervaet & Bart Mels van IOED & RLSD
Schelde-Durme
Wettelijk depot: D/2021/12835/10
V.U. Jan De Graef, IOED Schelde-Durme, Markt 1, 9230 Wetteren

Lebbeke

LOCATIE
Eekhoekstraat 11, Laarne
WANNEER Zaterdag 9 oktober 2021 van 14u tot 17u
MEER INFO www.ioedscheldedurme.be

Wichelen & Schoonaarde

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme
www.ioedscheldedurme.be

Kom op zaterdag 9 oktober alles te weten over metaaldetectie en ook heel veel over de site zelf. Kris Van Den
Berge, ervaren metaaldetectorist, laat je kennismaken met de wondere wereld van metaaldetectie en zal de hele
namiddag het terrein afspeuren met zijn detector op zoek naar metalen getuigen van een ver verleden.
Wil je je verder verdiepen in de wereld van de metaaldetectie? Passeer dan eens langs de stand van Medea
(Metaaldetectie en Archeologie). Zij weten je alles te vertellen over hoe metaaldetectie in zijn werk gaat, wat hun
werking doet en hoe zij metaalvondsten publiek toegankelijk maken via een databank. Voor de kleinste avonturiers
zal er ook een speelse stand voorzien zijn.
Wil je meer te weten komen over het verleden van de hoeve? Eigenaar Michel vertelt je met veel plezier over de
geschiedenis van zijn hoeve en de vondsten die hij al ontdekte.

LEBBEKE Hof ten Dijke
Hof ten Dijke in Lebbeke, genoemd in historische bronnen uit 1365, was een laatmiddeleeuwse omwalde hoeve. In
1763 bleek de boerderij gesloopt. De omwalling bestond toen nog, maar de gracht werd in de 19de-eeuw gedeeltelijk
gedempt.

© KBR

HET PROGRAMMA VAN DE ARCHEOLOGIEDAGEN VIND JE BINNENIN >>

Omdat de hoeve al in de 18de-eeuw verdween, is er relatief weinig over bekend. Toen men besliste de site te
herinrichten werd er voorafgaand aan de werken archeologisch onderzoek uitgevoerd op de site in samenwerking

met IOED Schelde-Durme. Een deel van de walgracht die de hoeve vroeger omringde werd blootgelegd. Deze bleek
veel breder te zijn dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast werden er resten van middeleeuws aardewerk en baksteen
gevonden. Een selectie van deze vondsten wordt vanaf 8 oktober voor nog onbepaalde tijd tentoongesteld in de
bibliotheek!
LOCATIE
WANNEER
		
		
MEER INFO

Bibliotheek Lebbeke, Stationsstraat 19, Lebbeke
Vrijdag 8 oktober van 14u tot 17u
Zaterdag 9 oktober van 10u tot 12u
Zondag 10 oktober van 10u tot 12u
https://www.rlsd.be/hof-ten-dijke-lebbeke/8276

WICHELEN & SCHOONAARDE Stille waters, diepe gronden
Een titel die compleet past bij dit project. Onze waterrijke regio wordt
niet alleen gekenmerkt door grote stromen, maar ook door talrijke kleine
stilstaande waterpartijen. De stille waters liggen er niet zomaar, maar
vervulden in het verleden belangrijke functies: als walgracht bij een
imposante hoeve, als visvijver voor een abdij of als poel om vlas in te roten ...
Helaas verdwenen deze kleine landschapselementen de afgelopen decennia
met rasse schreden. Niettemin hebben kleine waterpartijen vandaag en in
de toekomst een rol te spelen in de strijd tegen de klimaatverandering en de
biodiversiteitscrisis.
Fiets langs stille waters in Wichelen en Schoonaarde (Dendermonde) en ontdek met behulp van de Erfgoedapp de
verhalen die schuilgaan achter deze waters.
LOCATIE
WANNEER
		
MEER INFO

Startpunt fietstocht: Sociaal Huis Wichelen, Oud Dorp 2, Wichelen
De brochure is te bekomen op de toeristische diensten van
Wichelen en Dendermonde en op onze website vanaf 8 oktober.
Erfgoedapp

Wil je meer te weten komen over vlas in onze streek? In de loop van oktober staat de heropening van het museum
‘Zeels Erfgoed’ op het programma, waar een luik aan vlas is besteed. In december volgt een infoavond in Zele rond
vlas en vlasrootputten. Hou dus zeker onze website en sociale media in het oog!

