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LEZINGEN:  
10 JAAR ARCHEOLOGIE IN DE REGIO MANDEL  

 
Hendrik Hameeuw 

__________________________________________________________________________ 

Op 19 en 20 mei was het eindelijk zover. Na twee jaar uitstel en herinplanning in de agenda 

konden de lezingen over 10 jaar archeologie gecoördineerd door Willem Hantson in het 

werkgebied van RADAR (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, 

Roeselare, Staden en recentelijk Wingene) eindelijk doorgaan. Al klopt het geografische niet 

te volle, zijn lezing hing hij op aan de Mandel, de enige rivier van belang in deze regio. Beide 

lezingen, respectievelijk te Roeselare en Lichtervelde werden gekaderd binnen het Vlaanderen 

brede initiatief van de ‘archeologiedagen 2022’.  

Roeselare 
 
Voor Willem zijn lezing in Roeselare zorgde 
de stad voor de bijzonder gepaste locatie van 
de TRAX-site, langs de sporen, net ten 
Noorden van het station. De V.O.B.o.W nam 
het initiatie, en mede dankzij de medewerking 
van de Cultuurdienst van de stad en IOED 
RADAR wisten 45 geïnteresseerden hun weg 
te vinden naar een uitgebreid verhaal van 
intussen 11,5 jaar (effectief dus meer dan 10, 
de schuldige heet corona) archeologie in de 
brede regio van de Mandel. 
 
Nog voor Willem het woord kreeg, nam ook 
schepen voor cultuur Mieke Vanbrussel de 
gelegenheid om de inspanning van de stad, 
in het kader van de samenwerking met de 
andere RADAR gemeenten extra in de verf te 
zetten. Ze kon daarbij ook de primeur 
meegeven dat Roeselare net een online 
archeologische kaart gepubliceerd heeft, 
waar zowel de oudere als de meer recente 
archeologische opgravingen en vindplaatsen 
geografisch ontsloten worden.3 
 
Uiteraard, naast het duiden op de nieuwe 
inzichten die de vele opgravingen uit het 
laatste decennia aan het licht brachten, nam 
Willem op het einde nog even de tijd om stil 
te staan met de archeologische ‘talk of the 
town’ van het ogenblik: Is er al iets gevonden 

 
3 https://www.roeselare.be/vrije-

tijd/cultuur/erfgoed/archeologie-roeselare 

onder de afgebroken achterbouw van het 
oude Stadhuis. Het antwoord is ja, maar zoals 
het een verantwoordelijke archeoloog 
betaamd, is het nu nog even wachten op de 
studie en het rapport, om er ten volle over te 
communiceren. 
 

 

Archeologie in actie te Roeselare-AZ Delta 

 
Lichtervelde 
 
Met een licht aangepast verhaal (i.e. meer 
toegespitst op) deed Willem de dag erop de 
oefening nogmaals over. Op de mooie 
historische Site Vancoillie kwamen in 
samenwerking met de Heemkundige Kring 
Karel van de Poele en het Davidsfonds 
Lichtervelde uiteindelijk 20-tal liefhebbers 
voor de archeologie opdagen.  Na het 

. 

https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/archeologie-roeselare
https://www.roeselare.be/vrije-tijd/cultuur/erfgoed/archeologie-roeselare
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afgesproken uur spreken, deed Willem er nog 
twintig minuutjes bij, éénmaal op dreef is een 
archeoloog met passie uiteraard moeilijk te 
stoppen. Geen erg, want wat volgde was nog 
een gamma aan vragen; Willem beantwoorde 
ze één voor één.  
 
Dank 
 
Uiteraard gaat deze in de eerste plaats naar 
Willem, hij beloofde ons in de volgende WA 

zijn overzicht van 10 (dus eigenlijk 11,5) jaar 
archeologie in zijn regio overzichtelijk neer te 
schrijven, we kijken er alvast naar uit. De 
lezing te Roeselare  had niet kunnen slagen 
zonder de bijdrage van Caroline Vansteelandt 
(Beleidsmedewerker cultuur, erfgoed en 
evenementen) en te Lichtervelde  van  Filip 
Van Devyvere  (Heemkundige Kring) . ook 
dank aan onze leden en de leden van de RvB 
van de V.O.B.o.W. die één of beide lezingen 
bijwoonden. 

 

 

Lezing te Roeselate in TRAX 

 

 

 

Lezing te Lichtervelde in Site Vancoillie 




