
 

Persbericht  
 

Samenwerking garandeert Archeologiedagen van 2021 tot 2025 

 

Archeologiedagen wordt een nieuwe waarde in het rijtje van Erfgoeddag en Open 
Monumentendag. Uit het succes van de afgelopen drie edities blijkt immers dat het publiek 
archeologische activiteiten bijzonder smaakt. De 5 Vlaamse provincies, de Vereniging van de 
Vlaamse Provincies en het Forum Vlaamse Archeologie bestendigen dan ook de 
samenwerking en tekenen voor nog 5 edities. In 2021 vindt deze driedaagse in het teken van 
archeologie plaats op 8, 9 en 10 oktober.  
 
 
Samenwerking 2021-2025: 5 edities op stapel 
Alle Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies en het Forum Vlaamse 
Archeologie slaan de volgende 5 jaar de handen opnieuw in elkaar om het thema archeologie 
prominent op de kaart te zetten en een draagvlak te creëren voor archeologisch onderzoek in al zijn 
facetten. Deze financiële en inhoudelijke samenwerking resulteert o.m. in een groeiende 
expertiseopbouw en kennisdeling rond archeologie en publiek.   
Deze ‘opendeurdag van de archeologie’ vind je ondertussen ook al terug in vele andere landen zoals 

in onze buurlanden (Nederland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk) en verder. 

 

Editie 2021 

Op 8, 9 en 10 oktober 2021 staat archeologie weer hoog op de agenda. Maak je klaar om te genieten 

van een gevarieerd programma dicht bij huis, georganiseerd door de vele partner-organisaties over 

heel Vlaanderen. 

Vanaf 2022 vinden de Archeologiedagen plaats in het voorjaar. Dan zijn de corona-perikelen hopelijk 

helemaal achter de rug. 

 

Editie 2020: 85 activiteiten  

In 2020 telde de corona-editie van de Archeologiedagen zo’n 10.000 deelnemers die tijdens 85 

activiteiten van archeologie proefden. Vele gemeenten, lokale verenigingen en liefhebbers namen 

samen met archeologen het initiatief om een aantrekkelijk programma uit te werken. Jong en oud kon 

genieten van een gevarieerd programma: van archeologische fietstochten over kinderworkshops tot 

een gezamenlijke veldprospectie dicht bij huis. Thuisblijvers konden genieten van een digitaal aanbod 

via lezingen, video’s en computerapplicaties. 

 

Ondersteuning aan organisatoren 

Organisatoren die een archeologische activiteit willen uitwerken, krijgen inhoudelijke en promotionele 

ondersteuning aangeboden. De nieuw aan te werven coördinator van de Archeologiedagen staat hen 

opnieuw met raad en daad bij. Op de website www.archeologiedagen.be vinden zij inspiratie en 

promomateriaal. Een digitaal inspiratiemoment en een nieuwe inspiratiebrochure tegen de zomer 

stomen de organisatoren helemaal klaar om van start te gaan.  



Vanaf augustus kunnen deelnemers in het diverse aanbod aan activiteiten duiken en hun keuze 

maken tussen fietstochten, bezoeken aan sites, markten, rondleidingen, workshops, … 

 

Door het diverse karakter van de activiteiten verspreid over gans Vlaanderen spreken de 

Archeologiedagen elk van ons aan. In het programma is er speciale aandacht voor kinderen en 

families, want jong geleerd … En wie droomde er als kind niet van om archeoloog te worden? 

 

Bijlage: infografiek evaluatie 2020  

Foto’s en de aftermovie zijn te raadplegen via Terugblik editie 2020 - Archeologiedagen en steeds 

opvraagbaar via info@archeologiedagen.be 

 

Algemeen contact:  

Archeologiedagen – info@archeologiedagen.be – 016 26 76 10 

 

Contacten organiserende partners 

Provincie Oost-Vlaanderen 

An Vervliet, gedeputeerde voor erfgoed - 09 267 83 90 

Lien Lombaert, dienst erfgoed - 09 267 72 29 

 

Provincie Vlaams-Brabant 
Tom Dehaene, gedeputeerde voor erfgoed - 0475 21 03 96 - kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be  
Dominique Stels, dienst erfgoed - 016-26 74 76 - dominique.stels@vlaamsbrabant.be  
 

Forum Vlaamse Archeologie 
 Johan Hoorne, voorzitter - 0498367095 - johan.hoorne@f-v-a.be 
 

Vereniging Vlaamse Provincies 

Raymond Van Loock, directeur  - 02 508 13 21-  raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be 
Jens Ulehake - 0472 61 17 61-  jens.ulehake@vlaamseprovincies.be 
 
Provincie West-Vlaanderen 
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor onderwijs - 050 40 75 56 / 0476 56 49 41 - 
 sabien.lahaye-battheu@west-vlaanderen.be   
Liesbeth Van den Bussche, dienst erfgoed - 050 40 70 43 / 0496 56 56 40 -  
Liesbeth.VandenBussche@west-vlaanderen.be   
 

Provincie Antwerpen 

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Onroerend Erfgoed /Perscontact: Faye Van Impe - 0486 604 602 - 
faye.vanimpe@provincieantwerpen.be     
Ignace Bourgeois, Dienst Erfgoed - 03 240 63 52 - ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be 
 

Provincie Limburg 

Igor Philtjens, gedeputeerde - 011 23 70 56 - igor.philtjens@limburg.be  
Sandro Claes, afdelingshoofd Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed - 011 23 75 69 - 
sandro.claes@limburg.be  
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