Impressieverslag Ingelmunster ‘Zandberg’
Rondleidingen archeologische site april 2012
De Zandberg wordt een nieuw bedrijventerrein gelegen aan de Groenstraat en de Doelstraat te
Ingelmunster. Vóór de ontwikkeling ervan wordt in opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale
(www.wvi.be) een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Archeologen van Monument
Vandekerckhove nv uit Ingelmunster (www.monument.be) zoeken er naar sporen uit het verleden.
Tot nog toe werden naast de fundamenten van een woonhuis uit de volle middeleeuwen (10de-12de
eeuw) ook sporen van artisanale bedrijvigheid aangetroffen. Eind april waren er rondleidingen.

“Behoedzaam wandelen we door de voormalige volkstuin, de al te grote plassen zorgvuldig
vermijdend, niet iedereen heeft zich immers van laarzen voorzien. De zon werpt haar stralen tussen
de bomen en doet de frisgroene bladeren ontvlammen, nog nat van de laatste regenbui. Achterin de
tuin stappen we het veld op, het lange gras platgetreden van de vorige bezoeken. De archeologische
site ligt als een half verzonken eiland voor onze voeten, keurig vlak geschaafd door de archeologen
en strak afgespannen met oranje veiligheidslint. Op het eerste zicht lijkt er weinig meer te zien dan
bleek zand en verspreide plassen, maar eens het archeologische verhaal zich ontspint, doemen
beelden op van een middeleeuwse hoeve waarrond men ‘om den broode’ het bos heeft gerooid en
het land ontgonnen. De vader is met zijn zoons het stalgedeelte van de boerderij aan het uitbreiden,
zodat ook de pasgeboren lammeren en het onlangs op de markt van Ingelmunster aangekochte zwijn
straks hun plaats onder het gemeenschappelijke dak zullen hebben. Een houten emmer ligt te drogen
naast de waterput, even verder smeult een houtskoolmeiler en de graanvoorraden in de spijkers
slinken nu met rasse schreden. Ze hopen op nog een paar goede jaren, vooraleer de oogsten teruglopen en ze onvermijdelijk een nieuwe plek in het bos zullen moeten zoeken om zich te vestigen.
Gerommel haalt ons uit het boeiende verhaal. De zon is verdwenen en donkere wolken tekenen zich
af tegen de zopas nog blauwe hemel. Een sterke wind steekt op en we kunnen ternauwernood de
werfkeet bereiken als de regen met ongenadige vlagen op de Ingelmunsterse velden neerklettert.”
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Een paar klassen van de Onze-Lieve-Vrouw Basisschool en de
eerste graad van Instituut Edelweis uit Ingelmunster grepen de
hun aangeboden kans en gingen in op de uitnodiging om de
archeologische site te komen bezoeken. Ongeveer 180 leerlingen
en hun leerkrachten kwamen in de week van maandag 23 tot
vrijdag 27 april met de fiets langs. Daar werden ze opgewacht door
archeologen Willem Hantson (IOED-TERF), Nele Eggermont,
Stefanie Haesebeyt, Natascha Derweduwen en Annelies Maenhout
(Monument Vandekerckhove nv). Op een interactieve en
begrijpelijke manier werd hen uitgelegd wat archeologie precies
inhoudt, hoe archeologen te werk gaan en wat men gevonden
heeft op de Zandberg in Ingelmunster. Dit verhaal werd
geïllustreerd met tekeningen, foto’s, anekdotes en natuurlijk de
site zelf. Ondanks het frisse, regenachtige en winderige weer viel
de nodige interesse en enthousiasme te bespeuren bij de jeugdige
bezoekers en hun begeleiders.
Dinsdagavond 24 en donderdagavond 26 april was het dan de
beurt aan het ruime publiek om kennis te maken met het
archeologisch onderzoek in hun (buur)gemeente. Men kreeg van
archeologen Nele en Willem uitgebreid te horen waarom men net
hier aan het opgraven is, welke procedures er gevolgd worden,
wat men reeds gevonden heeft en wat het ons leert over hoe er in
de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw) geleefd werd op het
platteland in de streek. Ondanks de gure weersvoorspellingen en
de uitermate natte terreinomstandigheden daagden in totaal toch
een vijftigtal geïnteresseerden op. De nodige vragen werden
afgevuurd, die telkens op een uitgebreid antwoord mochten
rekenen. De rondleidingen werden dan ook positief ontvangen.
Rest mij nog Lieve De Doncker van de gemeentelijke cultuurdienst
en archeologen Nele Eggermont, Stefanie Haesebeyt, Natascha
Derweduwen en Annelies Maenhout van Group Monument te
bedanken voor hun gemotiveerde inzet en medewerking om deze
rondleidingen mogelijk te maken.
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