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Stadsarcheologen vinden reeks grafkelders
aan kerk van Mariakerke

Sinds maandag 6 mei 2019 doen de archeologen van de Stad Gent opgravingen in

en rond de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Mariakerke. De graafwerken aan

de buitenkant van de kerk brachten een reeks bakstenen grafkelders aan het licht.

Ten noorden van het koor, vonden de archeologen al een aantal kistbegravingen. Deze

begravingen dateren waarschijnlijk uit de 19de eeuw. Aan de binnenzijde van de kerk, in de

ruimte van de oorspronkelijke sacristie, vonden ze het originele tegelvloertje met geglazuurde

bakstenen tegeltjes met een geel-zwart patroon. Het onderzoek gebeurt naar aanleiding van een

geplande vloerverwarming en de vernieuwing van het sanitair in de kerk.

'Dit onderzoek toont aan dat het de moeite loont om ook bij kleinere werken
doordacht op zoek te gaan naar sporen uit het verleden.'
— Filip Watteeuw, schepen bevoegd voor Stadsarcheologie
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad

Archeologiedagen 2019

Het archeologisch terreinwerk loopt nog even door in de kerk van Mariakerke, maar wie graag

meer wil weten over archeologie, is van harte welkom op de Archeologiedagen 2019 waarvoor

Stad Gent een interessant programma uitwerkte.

Van 14 tot 16 juni 2019 staat heel wat activiteiten gepland. Op vrijdag ligt de focus op workshops

voor scholen, op zaterdag en zondag zijn er themawandelingen en lezingen voor het grote

publiek. Heel het weekend staat er ook een heus Middeleeuws kampement op de Korenmarkt en

een infomarkt in de Sint-Niklaaskerk.

Contact

De Zwarte Doos, Stadsarcheologie Gent, tel. 09 266 57 60, e-mail:

stadsarcheologie@stad.gent

Roel Vanderbeuren, woordvoerder schepen Filip Watteeuw, tel. 0494 70 76 30

Bevoegd

Het volledige programma vind je hier

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent
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en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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