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RAMS BEZOEKERSAANTAL PIEKT OP OMD 2016
Hendrik Hameeuw
Op 11 september stonden de deuren van het RAMS te Waarmaarde – Avelgem wijd open om
deelnemers aan de Open Monumentendag van 2016 te ontvangen. Zowel het museum als het
team erachter was er klaar voor. Alles mooi gepoetst, enkele nieuwigheden en een
openluchtsite die er in geen jaren zo afgelijnd bij lag. Als relatief ‘klein’ regionaal museum,
weggestopt aan de oevers van de Schelde in een hoek van West-Vlaanderen weet je niet altijd
wat je dan moet verwachten. Nu, alles was goed voorbereid; een grondige samenwerking met
lokale partners en de UGent en redelijke goede weersvoorspellingen. We hadden het moeten
zien aankomen!
In mei 2016 de beslissen de Dienst Jeugd &
Cultuur van de Gemeente Avelgem, de
vakgroep Archeologie van de UGent, GATE
Archaeology, Waarmaarde Leeft!, de
Geschieden
Oudheidkundige
Kring
Avelgem (GOKA) en de V.O.B.o.W. met het
RAMS om hun krachten op de Open
Monumentendag van 11 september te
bundelen en alle activiteiten voor Avelgem te
concentreren te Waarmaarde (zie ook WAK
91, 154-158). Zo wordt het ontmoetingscentrum (OC) te Waarmaarde waarin zich het
RAMS bevindt de uitvalbasis zowel voor het
bezichtigen van de openluchtsite van de oude
opgravingen te Kerkhove als voor een
uitgebreid bezoek aan de nieuwe opgravingen van GATE Archaeology langs de
Schelde. Rond het OC zelf richtte de
Vakgroep archeologie van de UGent enkele
archeologische verantwoorde doe-activiteiten
in, zoals Romeinse dakpannen maken, potten
plakken en lithische voorwerpen maken.

illustraties hieronder) waren de kasseistenen
die de visualisatie in rijen van 4 of 5 breed
gestalte geven door gras, mos en struiken
overwoekerd geraakt. In het midden van de
structuur had zich intussen ook een grote
sleedoornstruik genesteld.

Voorbereidend werk: 1. Openluchtsite
Omwille van de toegankelijkheid, de archeologische bewaringstoestand en het unieke
karakter van de vondsten op de site Kerkhove
werd in respectievelijk 1981 en 1986 beslist
om boven op de originele vondstlocatie enkele plattegronden van Romeinse gebouwen
te reconstrueren. Zo zijn tot op vandaag de
fundamenten van een 3de eeuwse steenbouw en een 1ste eeuwse houtbouw in de
vorm van een archeologisch openluchtmuseum gevisualiseerd; een unieke situatie
in Vlaanderen!
De aanleg van de steenbouw dateert intussen
uit 1981 en vooral de laatste jaren (zie
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Visualisatie Romeinse steenbouw
Boven: situatie net na de aanleg in 1981
Midden: evolutie sinds 2007 of basis van satelliet
beelden; links 2007, midden 2009, rechts 2015 (beelden
Google Earth)
Onder: situatie vroege lente 2016

Het unieke karakter van dit openluchtmuseum in acht nemend, leek het ons uiterst
noodzakelijk dat ten minste de steenbouw
terug volledig hersteld zou worden en aldus
ook tijdens de OMD door de geïnteresseerden in al haar glorie bezichtigd zou kunnen worden. De opdracht was niet gering,
vele delen lagen er volledig overwoekerd bij
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en het hoge gras bemoeilijkte het gebruik van
bijvoorbeeld een grasmachine of zelfs van
een bosmaaier; machines waarmee we hoe
dan ook maar beperkt mee aan de slag
konden gaan daar deze structuren in een
stiltegebied aangelegd werden.

Regen of niet, de site moet en zal opgekuist worden!

Situatie van steenbouw-visualisatie in vroege lente
2016.

In een drietal opkuissessies in de late lente en
de zomer van 2016 werd de volledige steenbouw-visualisatie uiteindelijk terug volledig
blootgelegd. Regen, extreme hitte, hooikoorts, niets kon de vrijwillige handen tegenhouden. Om nieuwe overwoekering van de
vegetatie te beperken of toch ten minste af te
remmen, sneden de medewerkers aan de
opkuis een strook vegetatie langs beide
zijkanten van de kasseistroken weg. Deze
aanpak accentueerde de steenbouwconstructie ook extra ten aanzien van zijn onmiddellijke omgeving. Ook de sleedoornstruik die
zich ten midden van de visualisatie genesteld
had, werd uiteindelijk volledig verwijderd.

Door ook meermaals doorheen de zomer de
ruimtes (‘kamers’) tussen de muren van de
visualisatie in, te ontdoen van het hoge gras,
is het interessant te vermelden dat vastgesteld kon worden dat de grond daar duidelijk verzakt is. De kasseistroken liggen op
een verharde fundering, de rest niet. Dit is
rechtstreeks het gevolg van het positioneren
van de visualisatie bovenop de originele vindplaats en dus bovenop aangevulde aarde.

Opkuiswerken augustus 2016

Bezoekers op OMD 2016 aan de opgekuiste
openluchtsite van Kerkhove (foto H. Hameeuw)
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Voor het vele werk tijdens deze opkuis
bedanken we Bea Vandemeulebroeke, Luc
Vanhaverbeke, Eric Vandereecken, Wim De
Sutter, Maud Vermeire en Lander Soens van
de werkgroep RAMS; zij werden verder
bijgestaan door Thomas Vandereecken en
Willem-Alexander Hameeuw; ook de gemeentelijke groendienst van Avelgem zijn we
zeer erkentelijk voor het weghalen van het
snoeisel van de verwijderde struikgewas.
Tijdens de OMD gaf een paneel de nodige
uitleg over de Romeinse 3de eeuwse steenbouw visualisatie, een realisatie van de
UGent & GATE Archaeology.
Voorbereidend werk: 2. Nieuwe opstelling
In het voorjaar van 2016 nam het RAMS twee
kleine archeologische collecties in beheer
over van de bvba BAAC, namelijk deze van
de verkavelingszones van de Huttegemstraat
en de Hoogstraat, beide te Avelgem. Het
betreft opgravingen (uit 2011-2013) van
nederzettingen uit de Late IJzertijd – Vroeg
Romeinse periode, dus restanten uit de tijd
van de Galliërs.
De OMD vormde de ideale gelegenheid om
deze opgravingen uit het West-Vlaamse deel
van de Scheldevallei voor het eerst te ontsluiten naar het brede publiek toe. Daarom
werd onder de noemer ‘Galliërs in Avelgem’
een samenvattende tekst opgesteld met de
nodige illustraties over deze beide opgravingen. Samen met deze informatie ligt nu
ook een kleine selectie aan archeologische
vondsten afkomstig uit beide sites in het
RAMS tentoongesteld. Het betreft wandscherven versierd met kamstreken & indrukken, een silex kling, een scherf van een ribbel
halskom, een samenraapsel van diagnostische ceramieken scherven en een kleien
gewicht voor een weefgetouw.

Wandscherven versierd met kamstreken & indrukken
(AvHut: spoor 37 – vondst 9), nu tentoongesteld in het
RAMS.
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Nieuwe toonkast met infopaneel in het RAMS

Naast deze nieuwe vondsten werd ook een
inleidende tekst opgesteld die de bezoekers
een algemeen inzicht geeft in de aanleiding
tot de oprichting van het RAMS en haar
inhoudelijke opdracht en uitwerking. De tekst
werd geplaatst aan het raam dat uitzicht geeft
op het veld waarop de opgravingen te Kerkhove plaatsvonden. Ook een infopaneel over
de vernieuwde digitalisatie- en verpakkingsactiviteiten (zie ook WAK 88, 178-181) geeft
nu aan de bezoekers info over hoe de werkgroep van het RAMS de toekomst zal aanpakken.
Alles klaar! Deuren open
Op 11 september gingen de deuren open om
9u, toen reeds organiseerde de Vakgroep
Archeologie van de UGent namelijk een contactdag voor hun oud-studenten, meteen
goed voor de eerste 100 bezoekers. Eenmaal
de namiddag nadert stromen uiteindelijk de
bezoekers toe. Nu en dan prikt de zon door
de wolken, dan weer durft er een druppel te
vallen, maar al bij al blijft het weer perfect.

Bezoekers in het RAMS tijdens de OMD 2016
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Op de graspleintjes voor het museum ontplooiden er zich talloze activiteiten, in het
RAMS demonstreerden medewerkers van de
UGent de toepassing van natuurwetenschappelijke onderzoeksmethodes zoals ze aangewend werden tijden de opgravingswerkzaamheden langs de Schelde tijdens het
afgelopen anderhalf jaar te Kerkhove.

eeuwen geleden ook reeds Romeinse soldaten rondliepen.

Demonstratie voor het RAMS silex bewerking (foto
Ugent/GATE Archaeology)

Demonstratie natuurwetenschappelijke methodes (foto
UGent/GATE Archaeology)

In het OC-zaaltje naast het RAMS konden
geïnteresseerden nieuw wetenschappelijk
onderzoek aan de UGent ontdekken aan de
hand van posters, en dankzij de enthousiaste
vrijwilligers van Waarmaarde Leeft! was er
ook een wel-geapprecieerde bar. Diezelfde
Waarmaarde Leeft!, stuurde ook het door hen
‘ingehuurde’ Romeins legioen langs, die vol
overgave paradeerden, daar waar vele
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Uiteindelijk klokte het aantal bezoekers aan
het RAMS – hen die het museum effectief als
geïnteresseerden binnenliepen – af op een
minimum aantal van 667. Een benedengrens,
daar bij momenten het bijhouden van het
zetten van streepjes niet meer haalbaar was.
We bedanken al deze bezoekers voor hun
interesse en proficiat voor iedereen die
meewerkte aan de organisatie van deze
bijzonder geslaagde editie van Open
Monumentendag te Waarmaarde (Avelgem).
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