Impressieverslag Oostnieuwkerke ‘De Vlaschaard’
Rondleidingen archeologische site december 2011
Van eind november tot midden december 2011 waren archeologen van Group Monument
(www.monument.be) actief op de terreinen aan de Spanjestraat in Oostnieuwkerke. De Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen (www.vmsw.be) en de West-Vlaamse Intercommunale
(www.wvi.be) wilden er een nieuwe woonwijk met de welluidende naam ‘De Vlaschaard’ aanleggen
en voorafgaand aan de werken werd een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Bij een
vooronderzoek begin 2011 werden immers Romeinse sporen aangetroffen.
De opgravingen vormden – net als op de site ‘Ter Eike’ in Staden eerder dit jaar – een ideale
aanleiding om het publiek te informeren over archeologie in eigen streek. Enkele klassen uit de derde
graad van het basisonderwijs grepen deze kans en gingen in op de uitnodiging om de site te komen
bezoeken. Meer dan 60 leerlingen en hun leerkrachten kwamen op donderdag 1 en vrijdag 2
december te voet langs, waar ze werden opgevangen door archeologen Willem Hantson (IOED-TERF),
Bert Mestdagh en Stefanie Haesebeyt (Group Monument). Op een interactieve en begrijpelijke
manier werd hen uitgelegd wat archeologie precies inhoudt, hoe archeologen te werk gaan en wat
men gevonden heeft in Oostnieuwkerke. Dit verhaal werd geïllustreerd met tekeningen, plannen,
enkele vondsten en natuurlijk de site zelf. Het enthousiasme was niet uit de lucht gegrepen, temeer
de modder door sommige kinderen flink gesmaakt werd. De derde graad uit Sleihage kon gezien de
weersomstandigheden niet uitrijden met de fiets, waarop ze in de klas de nodige toelichting kregen
van de intergemeentelijke archeoloog.
Zaterdagvoormiddag 3 december was het dan de beurt aan het ruime publiek om kennis te maken
met het archeologisch onderzoek in hun gemeente. In het kort en het lang kreeg men van
archeologen Bert en Willem te horen waarom men net hier aan het opgraven is, wat er zoal
gevonden is en wat het ons leert over het verleden van Oostnieuwkerke tot in de prehistorie.
Ondanks de gure weersomstandigheden daagden toch een dertigtal moedige geïnteresseerden op.
Naast de nodige aandacht voor de uitleg werden ook heel wat vragen afgevuurd, die telkens op een
uitgebreid antwoord mochten rekenen. De rondleidingen werden dan ook fel gesmaakt.
Rest ons nog Gina Pype van de gemeentelijke cultuurdienst en archeologen Bert Mestdagh en
Stefanie Haesebeyt van Group Monument te bedanken voor hun gemotiveerde inzet en
medewerking. Ook een woord van dank voor zuster Gerda Callens van Kerckstede vzw
(www.kerckstede.be) om de doortocht van leerlingen en geïnteresseerden over hun domein mogelijk
te maken, evenals de technische dienst van Staden voor het bruggetje over de gracht.
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