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Te Destelbergen, in de onmiddellijke omgeving van Gent (Oost-Vlaanderen) 
werki de vzw. "Gallisch Dorp" seden een Io-taljaren aande wetenschappelijk 
verantwoorde reconstructie van een nederzeuing uit de late ij zenijd. Het betreft 
een kleine Menapische landbouwnederzeuing tools Caesar ze mogeiijk bij de ver
overing vanGallie lOU kunnen aangetroffen hebben. Een beetje Asterix in Vlaan
deren dus. Prof J. Bourgeois vande Rijksuniversiieit Gent steldeeenplattegrond 
ter beschikking van een ijtenijdgebouw, opgegraven in het Waasland. De prakti
sche realisatie gebeurde in samenwerking met vaklui van het archeologisch park 
"ARCHEON" uit Alphen aid Rijn. 

De late U zertijd treft meestal kleine entiteiten van een 
Het Noorden van Vlaanderen beyond of enkele boerderijen met enkele bijge


zich in die periode in een uithoek van bouwen. Vaak wordt alles omgeven
 
het Keltisch e cultuurgebied. Caesar be door een gracht die echter geen duide

schrijft hoe de Belgae er afwijkende en lijk defensieve functie had. Niet zelden
 
ruwere gewoonten op nahielden dan de werden later op dezelfde plaatsen Ro

rest van de Galliers, Hij beschouwde meinse villa' s opgericht.
 
ze dan ook als een aparte groe p. Ver

scheidene stammen van de Belgae zou De Gallische hoeve
 
den afstammelingen zijn van ingewe De gerecon strueerde hoeve te Destel

ken Germanen. bergen is een klein twee-schepig ge

In de Vlaam se zandstreek treft men bouw (9.20 m x 4 .60 m) met een
 
geen grote nederz ettingen aan . Het be- schilddak. In de schilden van het dak
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zijn er ter hoogte van de nok twee 
rookgaten uitgespaard. De nok (hoogte 
4.30 m) wordt gedragen door drie nok
palen. Het dak bestaat uit riet en de 
wanden uit vlechtwerk bestreken met 
een dikke laag leem gemengd met stro. 
In de constructie werd geen enkele na
gel of metalen verbindingsstuk ge
bruikt. Een uiterst ecologische manier 
van bouwen dus! Leembouw kent trou
wens weer opgan g in modeme archi 
tectuur. Het heeft zeer goede isoleren
de eigenschappen en is perfect recycle
baar. In ons klimaat moeten de lemen 
wanden echter tegen yacht beschermd 
worden. Bij de Galli sche hoeve ge
beurt dit door het laag overhan gend 
rieten dak. 
Een tweede gebouwtje is een zoge
naamde "spieker" of een graanschuur
tje met een verhoogde vloer die de 
oogst tegen vocht en ongedierte moet 
beschermen. 

Van archeoJogie naar ecologie 
De gebouwen werden ingeplant op een 
schapenweide met een oppervlakte van 
ongeveer 0,5 ha, Vanaf de start be
stond de intentie ook de nodige aan
dacht te besteden aan het natuurlijke 
decor van de Galli sche hoeve. Ook in 
de archeologie wordt immers meer en 
meer aandacht besteed aan de relatie 
tussen de mens en zijn 'biotoop'. Aan
vankelijk werd gestreefd naar de aan 
leg van een mini-ijzertijd landschapje. 
Er werden stapels archeologische, ar 
cheobotanische en ecologische litera
tuur uitgevlooid. Na enige tijd bleek de 
doelstelling niet haalbaar. De beschik
bare informatie is zeer algemeen en 
heeft vooral betrekking op cultuurge
wassen en palynologisch goed herken
bare bomen, struiken en plantenfami
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lies. De verschillende plantensoorten 
produceren karakteristieke po llenvor
men (stuifmeelkorrels), In gunstige 
omstandigheden kunnen deze duizen
den jaren in de bodem bewaard blij
yen. In archeologische contexten zijn 
ze een zeer belangrijke informatiebron 
over het landschap waarin onze voor
ouders leefden. Duidelijk is de zeer 
grote invloed die de mens reeds vanaf 
de Bronstijd op zijn natuurl ijke omge
ving had. Cultuurlandschappen moeten 
dan reeds vrij algemeen geweest zijn. 
Vanuit de ecologische literatuur bleek 
dan weer de zeer grote diversneit en 
complexiteit van de begrippen land
schap en biotoop. Bovendien hebben 
sedert de Ilz ertijd zoveel factoren hun 
invloed laten gelden dat de klok niet 
meer terug te draaien is. Er werd dan 
ook voor een nieuwe uitgangspositie 
gekozen: uitgaande van de bestaande 
situatie door beheermaatregelen tot een 
min of meer 'spontane' ontwikkeling 
van een cultuurlandschap komen. To
verwoord waren de 'kJeine landschaps

elementen'. Er werd rond het terrein 
een houtkant en een sperhaag (doom
haag met vooral meidoom) aangelegd. 
Caesar vermeldt dergelijke sperhagen 
bij de Nerviers, 

Gebeten door de 'vlindermi
crobe' 
Bij het nalezen van al die handleidi n
gen over natuurbeheer botsten we op 
het thema "vli nders" en een oude inte
resse bloeide bij ons weer op. We na
men een duik in de vlinderliteratuur en 
werden lid van de Vlinderstichting. 
Wij kwamen al vlug tot de conclusie 
dat een vlindervriendelijk beheer wei
nig arb eid sintensief is en perfect te 
verzoenen valt met de realisatie van 
een 'oud' cultuurlandschap dat in feite 
de biotoop is van vele vlindersoorten. 
De houtkanten, heggen, kleine braak
liggende akk ertjes, stukjes ruigtevege
tatie met o.a brandnetels en wat hooi
land... gecombineerd met een aange
past maaibeheer. . . De puzzelstukjes 
pasten perfect in elkaar ! 

Het thema "vlin
ders" bleek trou
wens perfect ge
schikt als 'logo' 
voor natuur -educa
tie. De kleinscha
ligheid van het ter
rein bleek ideaal 
om voor particulie
ren reaIiseerbare 
ideeen voor hun ei
gen tuin aan te bie
den. Vaak blijkt dit 
niet zo evident en 
merken we dat er 
een ganse mentali
teitswijziging nodig 
is om de "gazon
met-coniferen-tui
nier" te overtuigen 
van de waarde van 
het ecologisch tuin
ieren. Vlinders bel
pen vaak de tegen
stellingen te ver
zoenen. Het planten 
van een vlinder
struik is soms de 
eerste aanzet naar 
een genuanceerder 
visie op her begrip 
'tuin'. 
Er wordt momen-

De grote beer loopt tegen de lamp 

Tijdens twee zomemachten injuli 
en augustus 1999 werden nachtvlin
denelli ngen georganisee rd door de 
amateu rentomologen l os de Cocker 
en Gerrit verhelten. Voorde deel
nemers en voorons zelJ kreeg het 
begrip 'mot' een gans andere bete
kenisl Tijdens beide sessies konden 
een zeveniigtal soorten gedetermi
neerd worden. Wij hopen bij vol
gende tellingen ook iemandte vin
den om de andere insecten te deter
mineren die 'tegen de lamp lopen' 
als b.v. wantsen en diverse waterin
secten. Voordat een van onze ento
mologen het 'in de mot kreeg ' oni
ving hij zelfs een venijnige steek van 
een ongenode nachtelijke wesp. 
Zo een nachtvl indertell ing is op rich 
een heel aparte ervaring. Midden in 
een zwoele zomernacht op een wit 
laken rond de ve rblindende 10vik
damplamp geschaard, terw ijl de ene 
na de andere nachtvlindersoort op 
de 'mothwa lk' komi defil eren! De 
silhouetten van de prehistorische 
gebouwen gaven alles bovendien 
een tijdloos en bijna magiscli karak
tel'. l os wist het prachtig te ver
woorden met het voigende sfeer
beeld: 

"We zaten al uren rond onte kwik
damplamp, gebiologeerd speurend 
naar weer nieuwe bezoekers als 
plots onze lamp uitviel. Eenfelle 
windstoot deed de lakens opwaaien 
en in de verte l ichue de hemel op. 
Een hetdere sterrenhemel verdween 
acluer de donkere wolken. Als even 
later de lamp terug stroom kreeg, 
verscheen in haar aurade "Grote 
beer", even voordien nog zichtbaar 
als sterrenbeeld aan het firmament, 
nu in al zijn pracht en praal als 
vlinder. " De lnga ng van de vllndert uln met de atbeelding van bet 
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teel gewerkt aan een kJeine modelvlin
dertuin met typische waard- en nectar
planten als b.v. koninginnekruid, he
melsleutel, kattestaart, look zander 
look, grote brandnetel, verscheidene 
distelsoorten en speciale zaadmengsels 
van vlinderplanten. In de mate van het 
mogelijke wordt van inheemse planten 
gebruik gemaakt. Tijdens de zomer
maanden worden oak regelmatig 
nachtvlindertellingen gehouden. De 
nachtvlinders worden dan aangetrok
ken door een lamp met u.v.-rijk licht 
en kunnen op deze wijze gedetermi
neerd worden. 
Er wordt tevens gewerkt aan een pro
ject dat de volledige entomologische 
inventarisatie van het terrein beoogt. 

In een didactisch e kruidentuin worden 
medicinale-, verf- en nutsgewassen ge
teeld zoals graangewassen (spelt en 
gerst), wede, keltische bonen (duive
boon), but
tentut (Ca
melina sati
va) etc. Op 
braaklig
gende ak
kertjes wor
den speciale 
mengsels 
van akker
bloemen in
gezaaid.Op 
het grasland 
en de ber
men wordt 
een gefa
seerd maai
bebeer toe
gepast. Dit 
wil zeggen 
dat tijdens 
de maai
beurten eind 
juni en eind 
september 
bepaalde 
delen afwis
selend niet 
meege
maaid wor
den. Op de
ze stroken 
blijven dan 
voldoende 
waard- en 
nectarplan- Het insect enkastj e 

ten voor de vlinders en andere insecten 
over. Ook worden op deze wijze heel 
wat poppen bewaard van vlindersoor
ten die verpoppen in de kruidachtige 
vegetatie. Op een van de akkertjes 
werd een speciaal nestkastj e voor in
secten geplaa tst. Dit is zeer eenvoudig 
te maken door een stuk dikke balk te 
voorzien van een funk aantal boorga
ten van verschillende diameter en daar
omheen een beschuue nd kas tje te ma
ken met aan de voorzijde enkele vlieg
gaten. Verscbeidene soorten roofinsec
ten die er hun eitjes komen in afzetten 
helpen mee aan een ecologische ge
wasbescherming door 'schade lijke' 
soorten onder controle te houden. 

Actief meewerken 
Naar scholen toe werd een educatieve 
werking uitgebouwd, Er werden ver
scheidene 'ateliers' rond de leefwereld 
van de Kelten en natuureducatie uitge

.. ..... ., 
.. 

De G a Uische Hoe ve is te bezoeken 
van maart tot november op zaterdag 
van 14-19 uur (bij voorkeur een sein
tje op voorhand). 

Buiten deze periode, groepsbezaeken 
of scholen via secretariaat 
Raymond Van Horebeek, Dender
mondesteenweg 345, 9070 Destel
bergen, tel. 09/229.22.14 of verant
woardelijke educatieve werking Bea 
De Longie, Bouwmeesterstraat 72, 
9040 Gent, tel. 09/229.14.79. 

werkt. De scholieren kunnen ook actief 
meewerken aan het beheer van de site 
(b.v. maaien, hooien, lemen). 

Rond een klein kunstmatig aangelegd 
poeltje werden enkele houten beelden 
geplaatst. In Frankrijk werd rond de 
bronnen van de Seine (Fontes Sequana 
nabij Dijon) een openlucht beiligdom 
gevonden waar in de voc htige bodem 
honderden houten votiefbeelden voor 
de godin Sequana bewaard bleven. Dit 
is een goed voorbeeld van de wijze 
waarop bij de Kelten de natuur en de 
religie sterk met elkaar verbonden wa
ren. Folkloristische gebruiken rond bo
men zeals het ophangen van stukjes 
stof voor genezing van zieken vinden 
hun oorsprong in de Keltische bomen
cultus. Op dezelfde wijze zijn ook bet 
hi storische en he r ecologiscbe aspect 
van de Gallische Hoeve in een won
derlijke symbiose gaan samenleven. 

Het ganse project draait voorlopig op 
enkele hardwerkende vrijwilligers met 
een minimum aan middelen. 
Wij hopen op een volwaardige in
breng van de overheid die moet toela
ten het project in stand te houden en op 
een professionele wijze verder uit te 
bouwen. Tot zolang sterken we ons 
met een uitspraak van Caesar himself: 
"De Belgen zijn de dappersten der 
Galliers". 

I ohan Rommelaere is actiefbinnen 
de ecologische werkgroep IMAGO 
vzw, Gallisch Dorp. 

Zijn adres: Trekweg 71, 9030 Gem, 
tel. (09) 236.17.26. E-mail: gal
lisch. dorp @ attglobal.net. 
fe n web-site is in opbouw. 

Foto: Johan Romm elaere 

-- 18 ------ ------------- - -------- Oase herfst 2000 

0 


