
Museum
*vondsten en eerste resultaten
*kijk zelf door een archeologische microscoop
*3D-registratie van vondsten
*prehistorische vuursteenbewerking
*bar

Archeologische site stuw 1&2
*archeologen in volle actie met schop en zeef
*ga zelf aan de slag met de boor
*let op voor de drone in de lucht

Archeologische site Kouter
*prospectie met grondradar
*reconstructie Romeinse baanpost

Archeologie Kerkhove 'Open Monumentendag 2016' Activiteiten partners
Tijdens de prehistorie vond je jagers-
verzamelaars langs de Schelde. In de 
Romeinse tijd was Kerkhove dan weer een 
halte op weg van Bavay naar Aardenburg. 

Neem een kijkje achter de schermen van de 
grootste en meest spectaculaire opgraving 
in Vlaanderen. Maak kennis met het 
archeologisch team en hun instrumenten: 
de klassieke schop en kruiwagen, maar ook 
Hi-Tech stuff zoals drones,  grondradars en 
3D-scanners. Even bekomen? Neem een 
drankje in de bar en bezoek het Regionaal 
Archeologisch Museum van de Scheldevallei.

Ontdek het rijke verleden 
van Waarmaarde via een 
familiezoektocht in en rond 
de kerk. Een initiatief van 
Geschied- en Oudheidkundige 
Kring Avelgem.

Een Romeins legioen slaat 
zijn tenten op. Kleine honger- 
en grote dorstlessers. Een 
initiatief van Waarmaarde 
Leeft!

GPS: Rijtstraat 4, 8580 Avelgem

Van 13.00 tot 17.00  uur
Volledig gratis!



Uniek publieksboek over archeologie en de dynamiek tussen mens, 
klimaat en omgeving!

De mens heeft een steeds grotere invloed op het klimaat en de 
temperatuur op aarde. De gevolgen zijn overal: schommelende 
temperaturen met tropische stormen en buitensporige neerslag, 
een stijgende zeespiegel en veranderende landschappen overal ter 
wereld. 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 dan ook hoe een veranderend 
klimaat ons creatief aanpassingsvermogen aanspreekt, wat ons kan 
helpen om de huidige klimaatuitdagingen aan te pakken.

De Scheldeoever in Kerkhove is de ideale bewaarplaats voor 
organisch materiaal zoals been, hout en plantenresten. Als één 
van de weinige projecten waar archeologie nauw samenwerkt met 
natuurwetenschappen, levert het onderzoek uitzonderlijke ecologische 
informatie voor een tijdspanne van minstens 13 000 jaar. Rijk 
geïllustreerd, beschrijft het boek hoe de mens zich in de loop der 
eeuwen heeft aangepast aan een sterk veranderende omgeving onder 
invloed van een sterk veranderend klimaat.

Uitgave

Uitgeverij snoeck (www.snoeckpublishers.be) met  
waarheidsgetrouwe landschapsreconstructies van Ulco 
Glimmerveen (www.ulco-art.nl). 
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Praktisch

Te verkrijgen vanaf september 2017

Voorinschrijven kan via davy.herremans@ugent.be

Wil je al een voorproefje? 
Neem een kijkje op www.archeologie-kerkhove.be


