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Ontdek het middeleeuwse Maalte met de archeologen 

Rondleidingen op de opgraving van The Loop  
(Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo) 

 
 
Sinds begin augustus onderzoeken archeologen van De Logi & Hoorne in opdracht 
van NV Grondbank The Loop de terreinen tussen de hallen van Flanders Expo en Ikea 
in Gent. The Loop is een belangrijke archeologische vindplaats, en momenteel loopt 
er de grootste opgraving tot nu toe. 
 
Afgelopen week startte het team met de werkzaamheden op de middeleeuwse 
nederzetting uit de 10de tot 12de eeuw. Talrijke grondverkleuringen laten de 
archeologen toe het kleine gehucht, de voorloper van Maalte, te reconstrueren. Om 
omwonenden en geïnteresseerden de kans te geven de archeologen aan het werk te 
zien op het terrein, kunnen zij op woensdag 24 en vrijdag 26 september de site 
bezoeken met een archeoloog als gids. 
 
Heb je al altijd willen weten hoe een archeoloog in Vlaanderen werkt? Of ben je 
benieuwd wat voor schatten er zo al gevonden worden? Ben je gefascineerd door 
geschiedenis? Of wil je gewoon wel eens weten wat al die activiteit op het terrein 
inhoudt? Dan is dit je kans. Bezoek de opgraving, en ontdek het middeleeuwse 
Maalte met de archeologen! 
 
Wil je al een voorsmaakje of wil je de vorderingen en de verhalen volgen? Surf dan 
naar de facebookpagina of kijk op de www.dl-h.be.  
 
 

praktisch: 
open sleufdagen op woensdag 24 september om 14u, 15u en 16u 
   vrijdag 26 september om 16u, 17u en 18u 
 
verzamelen bij de werfingang tegenover de drie groene werfketen, ten zuidoosten 
van de tramhalte op The Loop (plannetje op www.dl-h.be) 
 
draag gepast schoeisel, afhankelijk van het weer 
 
 

meer informatie: 
info@archeotheloop.be 
www.dl-h.be of www.archeotheloop.be 
de facebookpagina van archeotheloop.be voor meer beeldmateriaal  
 
 

contactpersoon voor redacties en journalisten: 
Johan Hoorne (De Logi & Hoorne bvba) 
0498/36.70.95 
johan@dl-h.be 
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