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Expo toont archeologische vondsten
opgegraven aan The Loop
In De Zwarte Doos opent op 9 september 2021 een tentoonstelling over de

archeologische vondsten onder The Loop. Aan de hand daarvan wordt een beeld

geschetst van bewoners uit de 7de en 8ste eeuw.

Het afgelopen decennium vonden archeologen onder The Loop in Sint-Denijs-Westrem niet

alleen een volmiddeleeuwse nederzetting, maar ook haar vroegmiddeleeuwse voorloper. Tijdens

een nieuwe tentoonstelling in De Zwarte Doos leren bezoekers nu alles over de eerste pioniers

uit de 7de eeuw, en over een omgrachte boerderij met palissade uit de 8ste eeuw. Ze stappen

mee in de voetsporen van Letardus uit Maalte, de oudste gekende bewoner van het dorpje.

Naast de traditionele archeologische vondsten zoals aardewerkscherven, stenen fragmenten en

botmateriaal, is de opstelling ook rijkelijk geïllustreerd met reconstructieschilderijen, een 3D-

interpretatie en een heuse Legomaquette.

De voorbije jaren is er heel wat opgegraven aan The Loop. De dienst
archeologie onderzoekt en bewaart deze stukken zoals het hoort, maar nu
worden ze ook aan het publiek getoond. De tentoonstelling brengt het verleden
terug tot leven. Terugkeren tot de 7de en 8ste eeuw is toch wel
indrukwekkend.
— Filip Watteeuw, schepen van Stadsarcheologie

De tentoonstelling is vrij te bezoeken op dinsdag- en donderdagnamiddag van 14 tot 16 uur, en

dit van 14 september tot en met 21 december. Deelnemen aan een rondleiding kan op 16 en 30

september, 14 en 28 oktober, 18 november en 2 december om 15 uur. Reserveren is verplicht en

kan via stad.gent/letardus of via Gentinfo op 09 210 10 10.
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