Nieuw boek en
pop-up tentoonstelling!

In 2015 ging een team van archeologen van de Universiteit Gent
en GATE-archaeology aan de slag in Waarmaarde-Kerkhove. De
aanleiding was de bouw van een nieuwe stuw langs de oevers
van de Boven-Schelde. Het doel voor ogen was eenvoudig maar
daarom niet minder uitdagend: het unieke prehistorische landschap, dat eeuwenlang metersdiep bewaard lag onder de rivierklei, documenteren en bestuderen voor de graafmachines van
start gingen. Nu ruim twee jaar later is het terreinwerk afgerond
en de resultaten zijn verbluffend. Uitzonderlijke ecologische informatie over een tijdspanne van meer dan 13 000 jaar, laat toe
het verleden van de Schelde te herschrijven, of op zijn minst te
bekijken door een andere bril.
Met dit boek en bijhorende pop-up tentoonstelling willen we
het recente onderzoek voorstellen aan een niet-gespecialiseerd
publiek. Daarbij koppelen we het verhaal van de Schelde aan
het brandend actuele thema van de klimaatverandering.
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‘Het verleden toont
ons hoe een veranderend klimaat ons creatief
aanpassingsvermogen
aanspreekt, wat ons kan
helpen om de huidige klimaatuitdagingen aan te
pakken’

DYNAMIEK TUSSEN MENS
KLIMAAT EN OMGEVING
De mens heeft een steeds grotere invloed op het klimaat en
zijn omgeving. De gevolgen zijn overal: schommelende temperaturen met tropische stormen en buitensporige neerslag;
een stijgende zeespiegel en veranderende landschappen overal
ter wereld: planten en dieren, maar ook mensen migreren of
moeten zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Als we
teruggaan in de tijd, zien we dat het klimaat nooit echt stabiel
is geweest: gedurende duizenden jaren volgden ijstijden en
warmere perioden elkaar op. De oorzaken waren veelal natuurlijk en de gevolgen minder desastreus, maar ook toen moesten mens en dier zich aanpassen. Het verleden toont ons hoe
een veranderend klimaat ons creatief aanpassingsvermogen
aanspreekt, wat ons kan helpen om de huidige klimaatuitdagingen aan te pakken.
Boek en tentoonstelling vertellen het verhaal van de Scheldevallei doorheen de tijd, van de voorlaatste ijstijd tot en met
de middeleeuwen. Uitgangspunt is het recente archeologisch
onderzoek dat uitgevoerd werd in de voormalige overstromingsvlakte van de Schelde te Waarmaarde-Kerkhove (Avelgem,
West-Vlaanderen). Aan de hand van de goed bewaarde archeologische en landschappelijke relicten wordt de interactie tussen de mens, vanaf zijn eerste verschijnen, en zijn omgeving
in detail gereconstrueerd. Rijk geïllustreerd, beschrijven boek
en tentoonstelling hoe de mens zich langsheen de Schelde in de
loop der eeuwen heeft aangepast aan een sterk veranderende
omgeving onder invloed van talloze klimaatveranderingen.
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Boek bestellen?
Redactie: Philippe Crombé & Davy Herremans
Uitgave: uitgeverij Snoeck, 128 pagina’s
en meer dan 150 kleurenillustraties
Kostprijs: 20 euro (exclusief eventuele verzendkosten)
Boek te bestellen via een bericht aan
Philippe.Crombe@ugent.be
Tijdens de kantooruren (9-12 u en 13-16 u) is het ook verkrijgbaar bij de Universiteit Gent, vakgroep Archeologie
op het adres Sint-Pietersnieuwsstraat 35, 9000 Gent
(UFO-gebouw rechts van de Vooruit), 1ste verdieping,
kantoor 014 of 007.
Het boek is ook te verkrijgen in de betere boekhandel.

Waarmaarde-Kerkhove

‘Zeven rijk geïllustreerde
infozuilen vertellen het
verhaal van de Schelde
door de eeuwen heen’

POP-UP TENTOONSTELLING
Zeven rijk geïllustreerde infozuilen vertellen het verhaal van
de Schelde door de eeuwen heen. Een infozuil behandelt het
archeologisch project van Kerkhove-stuw en de métier van de
hedendaagse archeoloog. De andere zes infozuilen vertellen net
als het boek het verhaal van de Schelde in zes etappes gaande
van de voorlaatste ijstijd tot en met de middeleeuwen.
Naast de infozuilen wordt er ook een staander meegeleverd
met een aantal promotiefolders en een inkijkexemplaar van het
boek.

LOCATIE & DOELGROEP
De tentoonstelling is bedoeld voor zowel de korte passant als
de bezoeker die het volledige verhaal wil meepikken. Opstellen
kan in musea of archief, maar evengoed in meer publieke plekken met veel passage zoals bibliotheken of (toeristische) onthaalpunten.
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Grote delen van het (pre)historische landschap liggen
beschermt onder een dik pak overstromingsslib van de
Schelde, terwijl de natte bodemomstandigheden de ideale
bewaarplaats vormen voor organisch materiaal zoals been,
hout en plantenresten. Als één van de weinige projecten
waar
archeologie
nauw
samenwerkt
met
natuurwetenschappen, beschikken we dan ook over
uitzonderlijke ecologische informatie voor een tijdspanne
van minstens 13.000 jaar. Deze informatie laat ons toe na te
gaan hoe de mens zich in de loop der eeuwen heeft
aangepast aan een sterk veranderende omgeving onder
invloed van een sterk veranderend klimaat.
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Deze tentoonstelling en het bijhorende boek brengen het
verhaal van de Schelde tegen de achtergrond van het
veranderende klimaat. Uitgangspunt is het recente
archeologisch onderzoek te Waarmaarde-Kerkhove, een
van
de
grootste
en
meest
spectaculaire
opgravingsprojecten van het laatste decennium in
Vlaanderen. Naar aanleiding van de bouw van een
nieuwe stuw op de Boven-Schelde door De Vlaamse
Waterweg, onderzochten archeologen om en bij de 8500
m2 in het voormalig overstromingsgebied van de rivier.
Het onderzoek biedt een unieke kijk op landschap en
bewoning voor, tijdens en na de prehistorie.

Tijden de Midden Steentijd huisden er jagers-verzamelaars
op een natuurlijke hoogte langs de Schelde. Later in de
Romeinse tijd was Kerkhove dan weer een belangrijke
halte op de handelsweg van Bavay naar Aardenburg.
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De uitgegraven grond wordt per vakje met water uitgezeefd door
mazen van 2 mm (boven). Wat overblijft na het zeven is het residu
met daarin plantaardige (zaden, vruchten, noten) en dierlijke resten
(verbrande en onverbrande zoogdierbeenderen, slakken, visresten),
evenals stenen gebruiksvoorwerpen gemaakt door de prehistorische
mens. Het residu wordt zorgvuldig uitgesorteerd. Vuurstenen
gebruiksvoorwerpen worden zorgvuldig gescheiden van dierlijke en
plantaardige resten (linksonder) om later door specialisten in detail
bestudeerd te worden (rechtsonder).
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alluviale klei

Doorsnede door de voormalige overstromingsvlakte van
de Schelde ter hoogte van de site van
Waarmaarde-Kerkhove. Het Laatglaciaal landschap ligt
bedolven onder veen en klei
en is dus niet meer waarneembaar in het huidige
landschap. Links van de huidige Schelde zijn de
opgegraven oeverwal en fossiele Scheldegeul duidelijk te

WAARMAARDE-KERKHOVE:
DYNAMIEK TUSSEN MENS,
KLIMAAT EN OMGEVING.

Luchtbeeld van de grootste werkput tijdens het detailonderzoek van
het prehistorische niveau op de oeverwal. Opgraven gebeurt volgens
een dambordpatroon, opgebouwd uit vlakken van 5 bij 5 meter, die
elk verder worden opgedeeld in vakjes van 0,5 bij 0,5 meter.
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Fase 1

COMMUNICATIE

Fase 2

PRAKTISCH

Oeverwal

De Universiteit Gent neemt de
tentoonstelling in z’n digitale
communicatie mee. Verdere
communicatie naar pers en
publiek wordt afgestemd zodat
steeds de correcte partners
worden vermeld.

A

Onderzoek in de voormalige overstromingsvlakte van de
Schelde te Waarmaarde-Kerkhove bracht een langgerekte
zandige ‘hoogte’, een oeverwal genaamd, aan het licht,
gelegen op de linkeroever van een prehistorische
voorloper van de Schelde. Deze oeverwal is ontstaan op
het einde van de laatste ijstijd als gevolg van regelmatige
overstromingen van de Schelde. Vandaag is deze ‘hoogte’
niet meer waarneembaar in het landschap aangezien hij
bedolven ligt onder een pakket veen en klei van minimum
4 m dikte. Bij recente opgravingen werden op de top van
de oeverwal resten van bewoning uit de prehistorie en de
Romeinse periode aangetroffen. Uit de aanpalende
prehistorische Scheldegeul werden fossiele plantenresten
verzameld, die het mogelijk maken het toenmalige
landschap in detail te reconstrueren.

Over het algemeen kunnen
de panelen flexibel worden
opgesteld, aangepast aan de
lokale situatie. Wel dient de
chronologische volgorde van
het verhaal te worden gerespecteerd. Indien beperkte
ruimte voorhanden is, kan
gekozen worden voor een
beperkte opstelling. De zeven
centrale panelen (B) hebben
hiervoor ook een wandbevestiging aan de rug (2).

C

De zeven infozuilen bestaan
telkens uit drie panelen van
75 cm breed en 200 cm hoog.
De panelen worden met colson-bandjes aan elkaar bevestigd (1). Hiervoor zijn aan
weerszijde van de panelen vier
boorgaten voorzien. B (wit) is
telkens het centrale paneel,
terwijl A (blauw) en C (bruin)
respectievelijk links en rechts
worden gemonteerd.

A

Wij komen de tentoonstelling
leveren, op- en afbouwen. Er
wordt gevraagd hulp te voorzien bij het uitladen en monteren. Dit kan in minder dan
twee uur tijd. Graag laten we
de tentoonstelling minimaal
twee weken staan.
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