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AAN DE OEVERS VAN DE SCHELDE 
 

___________________________________________________________________
 

Aan het Regionaal Archeologisch Museum a/d Schelde (RAMS), sinds vele jaren uitgebaat 
door V.O.B.o.W., zette de Gemeente Avelgem verschillende stappen om het museum en de 
nabijgelegen archeologische site van Kerkhove-Kouter beter in de toeristische kijker te zetten.  
 
Zo plaatste de gemeente begin januari 2021 een hoogwaardige permanentte banner aan de 
parking voor het museum. Zonder twijfel zal dit de regionale bekendheid verbeteren; ook daar 
deze banner zichtbaar is vanop de recent nabij aangelegde wandel- en fietspaden rond en 
door het nieuw aangelegde stuw op de Schelde tussen Waarmaarde en Kerkhove.  
 

 
 
In het verlengede van de kouterrug waarop de in de jaren 1970-80 de Romeinse baanpost 
van Kerkhove opgegraven werd, hebben de De Watergroep, Agentschap Natuur & Bos en 
de Gemeente Avelgem het Natuureducatief project ‘Havenzicht’ uitgewerkt. We citeren van 
op de projectsite5: “Het terrein van het voormalige voetbalveld ligt op een deel van het 
waterwinningsgebied Avelgem - Waarmaarde – Kerkhove, eigendom van De Watergroep. 
Begin 2017 stopten de sportactiviteiten. Door andere maaibeheren toe te passen op het 
vroegere grasveld, verhoogt de biodiversiteit. Struiken werden geplant met de hulp van 
leerlingen van de plaatselijke school. De 24 bomen zijn ‘maandbomen’ voor de kinderen 
geboren in Avelgem in 2016 en 2017 en werden door deze families aangeplant.” Daarbij 
geeft het project verder toelichting bij de naamkeuze: “Havenzicht is niet de meest voor de 
handliggende naam voor een natuureducatief project te Avelgem. Maar deze naam heeft 
verschillende linken. Naast het terrein was lange tijd een café met deze naam en later ook 
het voetbalveld, goed gekend bij de plaatselijke bevolking. In 1982 werd dichtbij de Schelde 
een laagte gevonden, die archeologen interpreteren als een havenkom, waar mogelijks 

                                                           
5 https://www.blauweruimte.eu/project/natuureducatief-project-havenzicht 

https://www.blauweruimte.eu/project/natuureducatief-project-havenzicht
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kleine boten tot vlakbij de Romeinse baanpost konden aanleggen. Sedert 1991 is er 
verderop in de oude afgesneden Scheldearm een kleine binnenhaven.” 
 
Het was dan ook op basis van deze link uit de Gallo-Romeinse periode, dat dit een ideale 
locatie werd om het archeologische verleden van deze historische gronden terug extra in 
de verf te zetten. Op één van de infoborden wordt de bezoeker op de uitzonderlijke 
geschiedenis van dit nu tot grasvelden vervelde gebied gewezen: In den tijd van de 
Romeinen … 
 

 
 
Zin in een wandeling langs de Schelde? Zin in archeologie? Meer dan ooit kan het perfect 
gecombineerd worden te Waarmaarde-Kerkhove. Het Archeologisch Museum a/d Schelde 
is open elke tweede zondag van de maand of op afspraak. Registratie (tot nader orde een 
verplichte veiligheidsmaatregel naar aanleiding van corona/covid-19) kan via onze website: 
www.vobow.be/RAMS; sinds kort zijn we ook te volgen via twitter: @ArchMuseumRAMS 
 

 
 

Tekst en foto’s (winter 2021), Hendrik Hameeuw

http://www.vobow.be/RAMS



