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De IOED zet de laatste jaren 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.
Vorig jaar hebben we jullie onder de noemer ‘(steen)goede keuze’ gevraagd om te stemmen op je favoriete thema
uit deze onderzoeksbalans. Daar is een duidelijke winnaar uit de bus gekomen: de archeoloog krijgt bagger over
zich heen. Onze partners hebben dit thema met enthousiasme opgepakt en leuke activiteiten errond ontwikkeld.
Maar ook andere thema’s komen aan bod. Ontdek ze snel allemaal in deze brochure!

ARCHEOLOOG KRIJGT BAGGER OVER ZICH HEEN!

Wat zijn baggervondsten eigenlijk? Baggeren is het proper en dieper maken van
de waterlopen. In de 19de eeuw kende het baggeren een sterke groei. Er waren
heel wat technische verbeteringen en de stoomboten zorgden voor extra vrachten passagiersvervoer. Het baggeren was noodzakelijk zodat de vele boten niet
vast kwamen te zitten in het opgehoopte slib en vuil. Bij dit baggeren stootte
men regelmatig op een archeologische vondst. Een houten drakenkop, zwaarden,
metalen speerpunten, … kwamen zo bloot te liggen. Dit trok gelukkig de aandacht
van amateurarcheologen zoals Jean Moens en Joseph Maertens de Noordhout. Zij
volgden de baggerwerken van nabij op en betaalden arbeiders om de vondsten in
te zamelen. Hierdoor zijn er heel wat vondsten gered en niet terug verdwenen in het
water of ergens op een vuilnisbelt beland. En laat er nu net uit onze regio een rijke
collectie aan baggervondsten zijn. Uniek in Vlaanderen!
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Bij politici en andere bekende ﬁguren zijn we deze uitdrukking gewend. Gelukkig klinkt dit in combinatie met
archeologen nogal vreemd in de oren. Bagger wordt immers in dit geval negatief gebruikt als rotzooi, troep …
Maar baggeren is op zich een positieve en een noodzakelijke activiteit tegen het dichtslibben van rivieren. Zeker
in onze ‘Lage Landen’! De geschiedenis van het baggeren zelf kent nog weinig geheimen. Er zijn veel studies
over gemaakt en er bestaat zelfs een heus baggermuseum. Onderbelicht zijn echter de baggervondsten! En daar
willen we met de IOED iets aan doen.

HAMME Bewonder een vikinganker
tentoonstelling ‘Wat Durme en Schelde bewaarden’ volop in op het
thema baggervondsten. Uit de unieke en veelzijdige collectie van
wijlen de heer Alfons Van Bogaert (circa 5.400 objecten) maakten ze
een selectie van archeologische artefacten uit diverse perioden. In
hoofdzaak zijn deze afkomstig uit de vele baggerwerken die op het
einde van de 19de en begin 20ste eeuw plaatsvonden in het Durme- en
Scheldebekken.
Het topstuk dat je hier kan bewonderen is een authentiek Vikinganker.
Verder zijn er nog vele andere prachtige voorwerpen uit de prehistorie, Romeinse tijd, middeleeuwen enz.
LOCATIE
ID+Kunstencentrum, Hoogstraat 42, Hamme
WANNEER 20-22 mei van 14u tot 17u
MEER INFO 0474 22 59 19

BAASRODE Opgevist uit de Schelde
De erfgoedsite Scheepswerven Baasrode neemt voor het eerst deel aan de
Archeologiedagen. Dit jaar werkt men rond het thema ‘IJzertijd’. Op vrijdag
20 mei wordt een educatief programma uitgewerkt voor scholen rond
magneetvissen en ijzervondsten in de Schelde. Op zondag 22 mei is de site
vrij te bezoeken. Er zijn lezingen en een kleine tentoonstelling met voorwerpen
opgevist uit de Schelde. Dit wordt gekoppeld aan baggervondsten die bewaard
worden in het depot van de stedelijke musea Dendermonde. Gratis toegang
tijdens de Archeologiedagen.
LOCATIE

Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137, Baasrode
WANNEER 20 mei voor scholen
22 mei vrij bezoek
MEER INFO www.oost-vlaanderen.be/ontspannen/
erfgoedinstellingen/scheepswerven-baasrode2.html
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Het archeologisch museum Van Bogaert-Wauters zet met de

BAASRODE Een verdwenen botter opnieuw tot leven gewekt
© Scheepvaartmuseum Baasrode vzw

Rond 1850 werd een Nederlands scheepstype in Baasrode
geïntroduceerd: de botter. Deze schepen werden op de vroegere
Zuiderzee ingezet om te vissen op allerlei vissoorten, afhankelijk
van het seizoen. De Baasroodse nijveraars pasten de botter
aan aan hun eigen doelstellingen: het vervoer van paling. Na
Wereldoorlog I verdwenen de Baasroodse botters door de
vervuiling van de Schelde uit beeld.
Het Scheepvaartmuseum is in 2010 begonnen met de bouw van
een replica van de botter ‘Rosalie’. De bouw is inmiddels al ver
gevorderd maar nog niet klaar. Breng tijdens de archeologiedagen
een bezoek aan het Scheepvaartmuseum en ontdek wat er allemaal bij de bouw van een botter komt kijken.
LOCATIE
Scheepvaartmuseum, Sint-Ursmarusstraat 137, Baasrode
WANNEER 21-22 mei van 14u tot 18u
MEER INFO www.scheepvaartmuseumbaasrode.be

ZELE Tentoonstelling ‘Archeo-vondsten uit Zele’
De baggercampagne in de Schelde te Zele-Dijk (1950-1952) was een ‘wonderbare visvangst’ van bijzondere
archeo-vondsten uit de oudste tijden. Mesolithische bijlen uit steen, harpoenen uit been, voorwerpen uit brons:
de verzameling Georges Hasse (MAS Antwerpen) bevat tientallen archeologische stukken uit het baggerslib van
Zele-Dijk. Enkel de laat-Merovingische snekkenkop uit de Schelde te Zele verkreeg bekendheid als topstuk. Deze
tentoonstelling wil speciﬁek ook het ietwat vergeten deel van die baggervondsten voor het voetlicht brengen.
De tentoonstelling wordt aangevuld met archeo-stukken afkomstig uit recente vlakdekkende opgravingen te Zele
en een paar kleine ensembles afkomstig uit steentijdprospectie en erkende metaaldetectie.
LOCATIE
Museum Erfgoed Zele, Lokerenbaan 43, Zele
WANNEER 20-22 mei van 14u tot 17u
MEER INFO 0470 76 71 39 of www.hokzele.be

WETTEREN Lezing: Baggervondsten uit de Schelde: van hobby-object tot wetenschappelijke studie

Aan het einde van de 19de eeuw en in de 1ste
helft van de 20ste eeuw werd de Schelde een stuk
verbreed en plaatselijk rechtgetrokken zodat ze
makkelijker bevaarbaar werd. Alerte arbeiders op
de baggerboten merkten al gauw dat er allerlei
oude voorwerpen naar boven kwamen. Dit was
ook de gegoede burgerij niet ontgaan, waarna ze
de voorwerpen gretig begonnen op te kopen voor
hun “oudheidkundige kabinetten”. Verschillende
notabelen legden op die manier enorme collecties
aan van vondsten uit de Schelde. Archeoloog Arne
De Graeve geeft in deze lezing een overzicht van de
spectaculaire vondsten die gevonden zijn tussen
Wetteren en Dendermonde. Door de goede bewaring
van de vondsten krijgen we een unieke kijk op het
verleden in de streek.
LOCATIE
Polyvalente zaal in De Poort, Markt 27, Wetteren
WANNEER 20 mei van 19u30 tot 20u30
MEER INFO www.ioedscheldedurme.be
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Wist je dat er in Wetteren een Romeins stenen
altaar is gevonden? Heb je al gehoord over de
vroegmiddeleeuwse houten dierenkoppen uit Zele,
Appels en Moerbeke? Dit zijn maar enkele van de
duizenden voorwerpen die in de Schelde gevonden
zijn. Doorheen de eeuwen zochten de mensen de
rivier op om te jagen, handel te drijven, of er langs te
wonen. Geregeld lieten ze ook wel eens wat achter! Dit
gebeurde zowel per ongeluk als doelbewust.

Al ﬁetsend langs de Schelde kom je via de erfgoedapp meer te weten over de
interessantste vondsten die ooit bovenkwamen uit de rivier. Een tocht van Wichelen
tot in Hamme, die ook in kleinere trajecten af te leggen is, voert je mee terug in de
tijd. Ontdek bijlen uit de bronstijd, een herculesaltaar, middeleeuwse wapens en
enigmatische houten dierenkoppen. In het scheepvaartmuseum van Baasrode zullen
enkele baggervondsten uit de depots van de stedelijke musea van Dendermonde te
zien zijn.
LOCATIE

Startpunt Scheepvaartmuseum, Sint-Ursmarusstraat 137,
Baasrode. Er kan natuurlijk ook gestart worden langs andere
punten op de route.
WANNEER Met de erfgoedapp kan je de route ook na de archeologiedagen nog ﬁetsen.
MEER INFO www.ioedscheldedurme.be

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.
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme
www.ioedscheldedurme.be
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BAASRODE Fietstocht langs de Scheldevondsten

