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V A N   O N Z E   M E D E W E R K E R

SENNE STARCKX
BRUSSEL  I   Wim  De  Clercq  en

Birger  Stichelbaut  van  de  vak
groep archeologie aan de Univer
siteit Gent hebben er drukke we
ken  op  zitten.  De  aanhoudende
droogte, die boeren en voedings
bedrijven  stilaan  tot  wanhoop
drijft,  is voor hen een uitgelezen
kans  om  in  de  Vlaamse  onder
grond nieuwe archeologische spo
ren te ontdekken. Niet door met
troffel en borstel geduldig de bo
dem te verkennen, maar door van
uit  een  sportvliegtuigje  het
Vlaamse  landschap  te  fotografe
ren.

De  wetenschappers  hebben
sinds  het  begin  van  de  huidige
droogteperiode samen een dozijn
vlieguren op de teller. Hoewel de
opnames  nog  in  detail  moeten
worden onderzocht, zijn er op een
tiental nu al duidelijke, voorheen
onbekende sporen van menselijke
activiteit te zien, gaande van een
grafcirkel  over  een  fort  tot  een
loopgravenstelsel.

Crop marks
Dat  akkers  met  maïs,  tarwe,

gerst en aardappelen oude sporen
van menselijke activiteit kunnen
verraden,  weten  archeologen  al
lang. ‘Van oudsher heeft de mens
grachten aangelegd om nederzet
tingen te verdedigen, om akkers te

begrenzen en af te wateren en om
monumenten  op  te  richten,  zegt
De Clercq. 

‘En hij groef putten om voedsel
op te slaan of afval te dumpen, en
natuurlijk om de doden te begra
ven. Allemaal ingrepen die de on
dergrond  blijvend  hebben  ver
stoord. Bovendien werden de uit
gravingen later dikwijls opgevuld
met minder compacte en humus
rijke  aarde.  Planten  die  daarop
groeien  kunnen  dieper  wortelen
en geraken makkelijker aan voe
dingsstoffen en aan water.’

Bij  de  huidige  weersomstan
digheden worden de eeuwenoude
verstoringen  in  de  ondergrond
zichtbaar vanuit de lucht. ‘De spo
ren waarnaar we nu zoeken, noe
men we in ons jargon gewasmar
keringen, of crop marks’,  legt De
Clercq uit. 

Tarwevelden
Zo  zijn  er  planten  die  langer

groen blijven omdat ze boven een
vroegere  uitgraving  groeien,  ter
wijl  die  eromheen  eerder  begin
nen te verdorren. Dat zijn positie
ve crop marks. Bij negatieve crop
marks  hebben  de  planten  net
méér en sneller last van de droog
te,  bijvoorbeeld  omdat  ze  boven
op een ingegraven muur zitten die
de toevoer van water en voedings
stoffen blokkeert.

De Clercq: ‘We overvliegen sys

Weersomstandigheden buitenkans voor archeologen

Droogte maakt 
Vlaams verleden 
zichtbaar

Door de stress die gewassen 
ondervinden van de droogte, komen 
op akkers en velden de contouren 
van eeuwenoude grachten, muren 
en andere begraven structuren 
tevoorschijn. Archeologen brengen 
ze vanuit de lucht in kaart.

Een loopgravenstelsel en granaattrechters uit Wereldoorlog I onder een tarweveld in de buurt van
Ieper.  ©  Birger  Stichelbaut,  vakgroep  archeologie  UGent

Onder dit tarweveld bevindt zich (mogelijk) een prehistorische grafcirkel, wellicht uit de bronstijd.
©  Birger  Stichelbaut,  vakgroep  archeologie  UGent
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euro  extra  in  2019,  tegen  2029
moet  dat  bedrag  opgelopen  zijn
tot 6,5 miljoen euro. In 2018 kun
nen daarmee in totaal 3.300 men
sen begeleid worden, volgend jaar
zijn dat er 3.800, waarna het ver
der  gradueel moet  toenemen  tot
7.750 in 2029.

Het systeem bestaat sinds 1 juli
en  er  werden  intussen  al  1.800
overeenkomsten voor arbeidsma
tige activiteiten ingediend.

De minister reageert tevreden.
‘Mensen  met  een  zorgproblema
tiek  kunnen  misschien  geen  be
taald werk meer verrichten, maar
hebben wel de nood om buiten te
komen  en  zichzelf  te  ontplooien
op  een  werkplek.  Arbeidsmatige
activiteiten  geven  structuur  aan
hun dag’, klinkt het. (mec)

ne  hoek  te  fotograferen,  nemen  de
archeologen  ook  de  slagschaduw
mee.  ‘Bij  positieve  crop  marks,  bij
voorbeeld  boven  een  oude  gracht,
groeien de planten  sterker  en  tore
nen  ze  uit  boven  de  directe  omge
ving.  De  slagschaduw  helpt  ons  de
structuur waarop ze wortelen, scher
per af te lijnen.’

Zeventigduizend beelden
De vakgroep waartoe De Clercq en

Stichelbaut  behoren  is  de  enige  in
België die archeologische luchtfoto
grafie systematisch gebruikt in haar
onderzoek. Op de lange termijn stre
ven de archeologen naar een dekken
de  archeologische  kaart  van  de
Vlaamse  ondergrond.  Momenteel
zitten er zo’n zeventigduizend lucht
beelden in de Gentse collectie. 

De nieuwste sporen dateren uit de
bronstijd,  de  middeleeuwen  en  de
vroege twintigste eeuw. ‘Voor sporen
uit  deze  perioden  beschikken  we
over een omvangrijk referentiekader
van opgegraven sites’, zegt Birger Sti
chelbaut. ‘Door hun unieke uitzicht –
denk  aan  loopgravenstelsels,  graf
heuvels en laatmiddeleeuwse hoeves
– zijn ze ook gemakkelijk te vinden.
Voor andere tijdvakken tasten we in
het duister: hier schiet de luchtfoto
grafie  tekort.  Van  bewoning  uit  de
steentijd of van vroegmiddeleeuwse
boerderijen  vinden  we  niets  terug,
voornamelijk  omdat  men  toen  zel
den diepe grachten of putten groef.’

tematisch bepaalde regio’s (vooral
in Oost en WestVlaanderen, red.)
waarbij we niet alleen letten op de
gewassoort, maar ook op de dicht
heid van de beplanting, de  staat
van  de  rijping  en  de  lokale
droogtegradiënt. Vorige week za
gen we vooral sporen in tarwevel
den, voornamelijk rond Brugge en
bij de Nederlandse grens.’

‘Als  de  droogte  verder  aan
houdt, verwachten we ook sporen
in maïs, bieten en aardappelvel
den. Voor tarwe zit onze monito
ringcampagne er door de nakende
uitrijping bijna op’, zegt Wim De
Clercq.

Tijdens een vlucht worden niet
lukraak  foto’s  van het  landschap
genomen. Door vanuit een schui

 Door vanuit 
een schuine 
hoek te fotogra
feren, nemen de 
archeologen ook 
de slagschaduw 
mee, die toelaat de 
structuur scherper 
af te lijnen

De combinatie van 
groene en vergeelde 
tarweplanten  laat de 
oorspronkelijke platte
grond zien van het 
SintDonaatsfort 
(begin 17de eeuw), dat 
verdween bij de aanleg 
van de Damse Vaart 
en dat sindsdien onder 
een natuurgebied  ligt. 
©  Wim  De  Clercq, 

vakgroep  archeologie  UGent

Geen akkoord over beperking 
ereloonsupplementen

Nog geen rem op 
opleg voor kinderen
met kanker

V A N   O N Z E   R E D A C T E U R  

JONAS MAYEUR
BRUSSEL I  Eind juni zou er dui

delijkheid komen over een beper
king van de ereloonsupplementen
voor  ‘kwetsbare  groepen’.  Maar
die is er nog altijd niet. Artsen re
kenen steeds vaker supplementen
aan. In tien jaar steeg dat bedrag
elk  jaar  met  6,5  procent,  van
303  miljoen  euro  naar  531  mil
joen.

Een  verblijf  in  een  eenper
soonskamer wordt zo jaar na jaar
duurder. Om een voorbeeld te ge
ven:  voor  een  normale  bevalling
betaal je in een meerpersoonska
mer gemiddeld 169 euro uit eigen
zak, berekende de CM. In een ka
mer alleen is dat 1.355 euro, acht
keer zoveel. Minister van Volksge
zondheid Maggie De Block (Open
VLD)  wil  de  ereloonsupplemen
ten  verder  inperken.  ‘De  patiënt
pikt dat niet langer’, zei ze eerder.

Onderfinanciering
In  een  akkoord  dat  artsen  en

ziekenfondsen  eind  vorig  jaar
hebben gesloten, staan duidelijke
intenties.  Zo  zou  er  een  plafond
komen van maximum 5.000 euro
opleg voor kwetsbare groepen, bij
voorbeeld kinderen met kanker of
patiënten  die  een  transplantatie
ondergaan. Maar dat is er nog al
tijd niet.

Het zijn de artsen die de sup
plementen aanrekenen. Een deel
ervan staan ze af aan het zieken
huis.  Daar  wringt  het  schoentje,
zegt Marc Moens  van  artsenvak
bond BVAS. ‘Klinieken die veel be

Het beloofde plafond van 
5.000 euro opleg als 
kankerpatiëntjes in het 
ziekenhuis op een eenper
soonskamer liggen, is er 
nog altijd niet.

BRUSSEL I  Vlaams minister van
Welzijn  Jo  Vandeurzen  (CD&V)
maakt  volgend  jaar  3,2  miljoen
euro vrij om personen met medi
sche,  mentale,  psychiatrische  of
sociale problemen die geen gewo
ne job kunnen doen, toch te hel
pen aan een zinvolle dagbesteding
via  ‘arbeidsmatige  activiteiten’.
Het gaat dan om zakken inladen
in  een  supermarkt,  een  handje
toesteken op de  zorgboerderij  of
handdoeken opvouwen bij de kap
per.

Die activiteiten doen ze op vrij
willige basis, maar ze worden wel
bijgestaan door een erkende bege
leider van een voorziening of on
derwijsinstelling  die  daarvoor
een subsidie ontvangt. De Vlaam
se regering voorziet in 3,2 miljoen

Zinvolle dagbesteding

Psychisch zieken helpen zakken 
inladen in de supermarkt

handelingen  doen  waarvoor  een
plafond  zou  komen,  voelen  zich
benadeeld.’

De ziekenhuizen zeggen dat ze
bereid zijn voort  te onderhande
len. ‘Maar dan moet er stabiliteit
komen in het budget dat de over
heid investeert’, zegt Margot Cloet
van de koepel ZorgnetIcuro. Met
andere woorden: een garantie dat
er  niet  opnieuw  bespaard  wordt
op  de  ziekenhuizen.  ‘De  supple
menten dienen deels als compen
satie  voor  de  onderfinanciering’,
zegt Cloet.

De  socialistische  ziekenfond
sen  reageren  teleurgesteld.  ‘Op
papier  is  er  bij  iedereen  veront
waardiging’,  zegt  topman  Paul
Callewaert. ‘Maar blijkbaar huilen
sommigen  alleen  krokodillentra
nen.’  In  2014  betaalden  zo’n
7.000  patiënten  meer  dan
5.000 euro uit eigen zak.

‘Op papier is er bij 
iedereen veront
waardiging. Maar 
blijkbaar huilen 
sommigen alleen 
krokodillentranen’
PAUL CALLEWAERT
Topman socialistische ziekenfondsen


