
 
 
Maak kennis met het verleden onder je voeten tijdens de Archeologiedagen!  
Meer dan 140 activiteiten voor de vierde editie van de Archeologiedagen op 8, 9 
en 10 oktober 2021.  
 
Tijdens de Archeologiedagen - op 8, 9 en 10 oktober 2021 - zorgen een 60-tal organisatoren 
voor meer dan 140 heel diverse activiteiten over heel Vlaanderen waarin het brede publiek – 
van archeologiefanaat tot nieuwsgierige liefhebber – alle facetten van archeologie kan 
uitspitten. De Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het 
Forum Vlaamse Archeologie (FVA) organiseren dit publieksevenement voor de vierde keer. 
Lees verder onder de afbeelding. 
 

 
 
  



10 000 bezoekers voor 85 activiteiten in 2020!  
 
Omwille van Corona verschoof de editie 2021 van mei naar oktober. Maar dit uitstel en de 
maatregelen deden geen afbreuk aan het enthousiasme van organisatoren en deelnemers! 
Ook in 2021 wakkeren vele initiatiefnemers het archeologisch vuur aan en versterken het draagvlak 
voor archeologie in Vlaanderen. Deze editie vindt uitzonderlijk plaats in oktober, uiteraard met een 
programma dat rekening houdt met alle dan geldende coronamaatregelen. 
Vanaf 2022 staan de Archeologiedagen telkens eind mei op het programma. 
 

Editie 2021: meer dan 140 activiteiten voor jong of oud, specialist of nieuwsgierige, 
sportieveling of liefhebbers van een relaxed erfgoedweekend! 
 
Daar waar organisatoren vorig jaar vaak de digitale en online kaart voor de activiteiten trokken voor de 
activiteiten, zetten ze voor deze editie weer volop in op een fysieke, “live” beleving, vaak op afspraak 
en/of in open lucht. 
Het aanbod is zeer gevarieerd en gespreid: in alle provincies zijn er activiteiten om met je 
(gezins)bubbel individueel te beleven of groepsactiviteiten waarbij de geldende coronamaatregelen in 
acht genomen worden. 
 
De teller staat vandaag op 146 activiteiten. Maar er zitten nog een aantal extra activiteiten in de 
pijplijn. 
 
Archeologie is ook actie!  
Zo staan er voor de sportievelingen momenteel maar liefst 29 thematische fietsroutes (waaronder 
zelfs 1 mountainbikeparcours) en 20 wandelingen op het programma: begeleid of vrij te volgen met 
een app of brochure. 
Of kies voor één van de vele andere opties: bezoek één van de opgravingen, laat je verrassen op 
een heus archeologie-festival met diverse workshops, duik de keuken in met een Foodarcheoloog, 
struin door een tentoonstelling, probeer eens een metaaldetector uit, luister naar een lezing, 
ontrafel mysteries tijdens een zoektocht, puzzel skeletten terug in elkaar … Voor elk wat wils! 
 

  
 
Archeologen in spé 
Het startschot op vrijdag 8 oktober staat in teken van de scholen. Specifiek voor deze doelgroep zijn 
er een tiental activiteiten onder de vorm van workshops, interactieve lessen, 
rondleidingen/zoektochten en een tentoonstelling. Gezinnen met kinderen, grootouders met 
kleinkinderen, jeugdbewegingen, jongeren, ...: heel wat activiteiten bieden hen een blik op de 
wondere wereld van archeologie! Wie wilde niet als kind archeoloog worden!? 
 



  
 
Ontdek  alle activiteiten op www.archeologiedagen.be/activiteiten.   
 
Op volgende locaties (per provincie) kan je deelnemen aan archeologische activiteiten: 
 

- Antwerpen: Aartselaar, Antwerpen, Antwerpen (Deurne), Bornem, Brecht, Essen, 
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Kontich, Kontich (Waarloos), Mechelen 
(Muizen), Schoten, Ranst (Oelegem), Rijkevorsel, Rumst (Tenhagen), Turnhout 

- Oost-Vlaanderen: Aalst, Aalter, Beveren, Beveren (Verrebroek), Evergem, Gent, Laarne, 
Lebbeke, Merelbeke, Merelbeke (Melsen), Oudenaarde (Ename), Wichelen (Schellebelle), 
Sint-Laureins (Sint-Margriete), Stekene, Zottegem (Velzeke-Ruddershove) 

- Limburg: Bilzen, Bocholt, Hechtel-Eksel, Herk-De-Stad (Donk), Lanaken, Lommel, Maaseik, 
Oudsbergen (Gruitrode), Riemst, Sint-Truiden, Tongeren 

- Vlaams-Brabant: Beersel, Beersel (Huizingen), Dilbeek, Gooik, Grimbergen, Holsbeek 
(Kortrijk-Dutsel, Sint-Pieters-Rode), Landen, Leuven, Leuven (Heverlee), Oud-Heverlee 
(Haasrode, Sint-Joris-Weert), Tienen, Vilvoorde, Zoutleeuw 

- West-Vlaanderen: Brugge, De Panne, Heuvelland (Kemmel), Jabbeke, Knokke-Heist, 
Koekelare, Koksijde, Ieper, Ieper (Zillebeke), Mesen, Oudenburg, Poperinge, Torhout, 
Wevelgem (Gullegem), Zonnebeke 

- Henegouwen: Doornik (Marquain) 
 

 
Aanbod voor de pers op maat 
 
Het volledige aanbod, per provincie, ontdek je op www.archeologiedagen.be/activiteiten. 
 
Interesse in fotomateriaal van een activiteit, een interview met een archeoloog of organisator, een 
fotoshoot bij een opgraving of in een erfgoeddepot, een rondleiding of een bezoek, …? Laat het ons 
dan weten! Wij zorgen voor een programma op maat. Een aantal opgravingen en activiteiten kan je al 
op voorhand te bezoeken.  
 
 
Contact 
Mieke Van de Vijver    
Team Archeologiedagen 
info@archeologiedagen.be  
016 26 76 86 

 
 

  

http://www.archeologiedagen.be/
http://www.archeologiedagen.be/activiteiten
mailto:info@archeologiedagen.be


Archeologiedagen op 8, 9 en 10 oktober 2021 
2 highlights per provincie 

 
PROVINCIE ANTWERPEN 
 
Grenzen, prestige en macht. Bornem Den Dulft als buffer tussen de Vlaamse graaf en de Duitse 
keizer 
Verscholen in een Bornemse parktuin ligt motte Den Dulft. Op de motte staat nog steeds een toren. 
Recent onderzoek toont dat de basis ervan middeleeuws is, wellicht de resten van een woontoren of 
donjon. Voor de eerste residentie van de heren van Bornem – machtige bondgenoten van de Vlaamse 
graaf – kijkt men steevast naar het nabije kasteel van Marnix van Sint-Aldegonde. Maar onderschatten 
we daarmee niet het belang van motte Den Dulft? Was deze versterking niet dé buffer in de regio 
tussen de toenmalige grootmachten, het graafschap Vlaanderen en het Duitse keizerrijk? 
 
Geïnteresseerd in dit verhaal over grenzen, prestige en macht? Kom dan naar de lezing of volg rustig 
het van thuis uit via onze livestream. We stellen dan ook de nieuwe archeologiebrochure gewijd aan 
dit onderzoek voor. Deze rijk geïllustreerde brochure kan gratis besteld worden via 
erfgoed@provincieantwerpen.be of 03 240 64 28. 
 
Locatie:  CC Ter Dilft, Sint-Amandsesteenweg 41-43, 2880 Bornem 
Datum:  zondag 10 oktober, 11u-12u. Inschrijven voor de livestream kan via 

erfgoed@provincieantwerpen.be  
 
Bordjes leeg? Een archeoloog op de Boer-en-Buiten 
Eten. We deden het vroeger en doen het nu nog. Aten de Galliërs in de Kempen ook everzwijnen en 
wat lag er op het bord van de Romeinen? Het antwoord vind je in het Kempuseum. Op speelse wijze 
komen kinderen meer te weten over de verhalen achter dit soort vragen. De ouders kunnen het 
vernieuwde museum verkennen en hun licht opsteken over 4000 jaar leven, werken en sterven in de 
Voorkempen. Daarnaast is ook de vaste archeologische collectie te bezoeken. 
  
Locatie:  Kempuseum, Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht 
Datum:  zaterdag 9 en zondag 10 oktober, 13u-17u. Doorlopend vrij toegankelijk. 
 
 

Contact provincie Antwerpen 
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde voor Erfgoed 
Perscontact: Faye Van Impe - 0486 604 602 
faye.vanimpe@provincieantwerpen.be    
 
Ignace Bourgeois - Dienst Erfgoed 
0499 41 79 78 - ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be 
 

 

PROVINCIE LIMBURG 
 
Tijdens deze editie van Archeologiedagen zetten 2 Limburgse archeologische musea hun deuren 
open en organiseren heel wat leuke activiteiten voor jong en oud. Belangrijk is wel dat je tijdig je plekje 
reserveert! 
 
Gallo-Romeins Museum Tongeren 
 
In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren kan je op 9 en 10 oktober de permanente tentoonstelling 
‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ bezoeken en dit met een extra dimensie. Zo is er voor families 
met kinderen de fotozoektocht De Waaier van Ward om samen op een speelse manier de 
tentoonstelling te beleven. Daarnaast kunnen kinderen, in actieve workshops, leren denken als een 
echte archeoloog in de workshop Archeologen van de toekomst. 
 
Ook volwassen worden door het museum tijdens deze Archeologiedagen ondergedompeld in de 
wondere wereld van de archeologie. In Volg de gids! worden ze door een ervaren gids meegevoerd 
doorheen de hoogtepunten van de permanente tentoonstelling. Er kan ook inschreven worden voor 
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een unieke blik achter de schermen van het museumdepot. Willen ze zich nog dieper onderdompelen 
in archeologie dan voorziet het museum een Blitzcursus archeologie, een superkorte inleiding in de 
archeologische wetenschap. 
 
Tot slot kan op 10 oktober ook in gesprek gegaan worden met archeologen (In gesprek met 
archeologen) waarbij deze laatste tijdens een bezoek aan de permanente tentoonstelling 
gepassioneerd vertellen over de vondsten en de thema’s waarin ze zich recent verdiepten. 
 
Locatie: Gallo-Romeins Museum, Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
Datum:  zaterdag 9 en zondag 10 oktober 
 
 
Regionaal Archeologische Museum (RAM) te Maaseik 

 
In het RAM te Maaseik kan je tijdens de Archeologiedagen gratis terecht om het verleden van de 
streek aan de hand van unieke archeologische vondsten te ontdekken. Op zaterdag 9 oktober zet 
Musea Maaseik de opgravingen van de Bleumerstraat en de Monseigneur Koningsstraat in de kijker 
tijdens de lezing Voor jong & oud - Bleumerstraat in beeld. Nu het archeologisch veldwerk afgerond 
is, schijnt archeoloog Wouter Yperman een licht op de resultaten. Op hetzelfde moment kunnen 
kinderen in hetzelfde gebouw een interactieve lezing van fysisch-antropologe Birgit Berk volgen over 
de gevonden skeletten in Voor jong & oud - Tot op het bot. 
 
Op zondag 10 oktober is het dan de beurt aan Archeoloog Wouter Gheyle (UGent). Hij laat je tijdens 
een lezing binnen het project ‘Onder de Radar’ van het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed 
(PCCE) kennismaken met historische luchtfotografie. De maar liefst 810 WO II-luchtfoto’s, genomen 
door de Duitsers en de Amerikanen tussen 1944 en 1945, geven een uniek beeld van het Limburg 
tijdens en vlak na WO II. Ze tonen duidelijk de grote veranderingen die het historisch landschap op 
veel plaatsen heeft meegemaakt, tot de dag van vandaag. 
 
Locatie:  Ontmoetingslokaal Welzijnsschakel Klavertje 4, Mgr. Koningsstraat 12, 3680 Maaseik 
   Minderbroederskerk, Boomgaardstraat 10, 3680 Maaseik 
Datum:  zaterdag 9 en zondag 10 oktober 

 
 

Contact provincie Limburg 
Igor Philtjens, gedeputeerde  
011 23 70 56 (werk) 
igor.philtjens@limburg.be 
 
Provinciaal Centrum Cultureel Erfgoed 
Sandro Claes, afdelingshoofd - sandro.claes@limburg.be 

011 23 75 69 
 

 
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
 
Archeologisch evenement in de Sint-Baafsabdij 
 
In Gent is er een heus archeologisch festival op één van de meest poëtische plekken van de stad aan de 
samenvloeiing van Leie en Schelde, de Sint-Baafsabdij. Er zijn meerdere thematische rondleidingen (De 
Sint-Baafsabdij over de eeuwen heen; Van Ganda tot herberg; Het Spaans kasteel in de Sint-
Machariuswijk; Erfgoed en Natuur), een kampement van re-enactors, troubadourvertellingen, 
allerhande demonstraties van vuursteen kappen over reconstructietekeningen maken tot 3D-scanning. 
Je ontdekt het verhaal van de opgraving aan de Sint-Baafskathedraal of ja kan ook zelf de handen uit de 
mouwen steken op de interactieve introductie over wat je kunt aflezen van skeletten of neem de 
grondradar en scan de bodem. Voor kinderen is er een leuke zoektocht naar hoe de monniken en boeren 
in Gent in de middeleeuwen leefden. 
 
Locatie:  Sint-Baafsabdij, Voorhoutkaai 43, 9000 Gent 
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Datum:  zaterdag 9 oktober, 10u tot 18u 
 
Er zit meer in een plekje dan je denkt! 
 
Ontdek het rijke verleden dat recht onder je voeten zit in de Moervaartvallei. Trek je laarzen aan en 
boor zelf in de grond tot aan de moeraskalk van een meer uit de ijstijd. Ook leuk met kinderen. 
Ondervind dat werktuigen maken uit vuursteen zoals in de steentijd, niet zo makkelijk is. Luister naar 
het verhaal van de Boudelo-abdij, zie die virtueel gereconstrueerd en bekijk de archeologische 
vondsten. Proef een nieuw Boudelo biertje. 
 
Locatie:  veld aan de Koebrugstraat 98 in Stekene 
Datum:  zaterdag 9 oktober van 10 tot 16 uur 
 

 
Contact provincie Oost-Vlaanderen 
An Vervliet, gedeputeerde voor Erfgoed 
an.vervliet@oost-vlaanderen.be - 09 267 83 90 
 
Directiecel Erfgoed en Erfgoedsites - communicatiecoördinator 
Nele Bogaert - nele.bogaert@oost-vlaanderen.be 09 267 72 84 
 

 

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT 
 
Archeologie in Horst (kasteel van Horst) 
 
De rijke historische ondergrond van het kasteel van Horst vertelt heel wat over de geschiedenis van 
deze bekende waterburcht. In het kader van de grootschalige restauratiecampagne stellen IOED 
Winar en Herita tijdens de Archeologiedagen zowel de resultaten van de recente vooronderzoeken 
(naar de funderingen) als van oudere archeologiecampagnes voor aan een breed publiek. 
Aan de hand van de vondsten in het depot maak je kennis met de 17de-eeuwse eet- en 
drinkgewoonten van het kasteel. Er zijn doe-opdrachten voor het hele gezin. Als het weer het toelaat 
kan je zelfs een rondje op de dam lopen. Op het einde van de dag ben je een volleerd hobby-
archeoloog.  
 

• Tentoonstelling ‘De archeologie van Horst’ over de archeologische vondsten en inzichten van 
de campagnes uit 2001, 2011 en 2020-2021. Er wordt een link gelegd met de vondsten uit het 
depot, hetzij fysiek, hetzij via afbeeldingen. Via QR-codes vind je bijkomende informatie zoals 
interviews met de onderzoekers, foto's en andere filmfragmenten,… 

  

• Familieparcours: Eten en drinken in de middeleeuwen 
Aan de hand van vondsten uit het depot en afbeeldingen komen kinderen en hun ouders te 

 weten hoe er werd gegeten en gedronken op het kasteel van Horst? Ze leren ook meer over 
 wat archeologie is en wat het je kan leren over je verleden. 
  

• Bewerking van ijzerzandsteen in kader van restauratie 
Maak kennis met één van de bouwstenen van het kasteel: ijzerzandsteen en de geschiedenis 

 van de ontginning, het bewerken, het gebruik doorheen de tijd en de restauratie ervan.  
 

Locatie:  Kasteel van Horst, Horsstraat 28, 3220 Sint-Pieters-Rode  
Datum:  zondag 10 oktober van 11u tot 17u 
 
 
Schatten uit het depot & “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” (Gooik) 
 

• Tentoonstelling (kijkkast) Archeologie in je buurt - Schatten uit het depot 
Tijdens opgravingen op een smalle strook aan weerszijden van de Bosbeek in Leerbeek 
vonden archeologen in 2017 voorwerpen uit de Romeinse tijd en middeleeuwen. Ze getuigen 
van de aanwezigheid van vermoedelijk twee aparte Romeinse villadomeinen 
(landbouwbedrijven) en latere bewoningsactiviteiten in de 10de eeuw. 
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De provincie Vlaams-Brabant bewaart deze archeologische vondsten permanent in het 
Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant. In Plattelandscentrum Paddenbroek ontdek je 
enkele van de boeiendste voorwerpen in de kijkkast en kom je meer te weten over dit 
onderzoek. Aansluitend kan je per fiets archeologische resten in de regio verkennen via een 
fietsapp.  

 

• Fietsroute (22 km) met app in Gooik, Lennik en Pepingen 
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. Archeologische resten in het landschap 
In de Romeinse tijd was Kester een handelsdorp op een kruispunt van 2 wegen. Op de rijke 
leembodem ontwikkelden zich in deze omgeving grote landbouwbedrijven, nl. Romeinse 
villa's. Ook in de middeleeuwen wisten de boeren dit landschap te exploiteren.  
Op de Kesterheide, een getuigenheuvel van 112 meter hoog, zijn er al sporen van menselijke 
aanwezigheid sinds de prehistorie.  
 
Met de app izi.Travel op je smartphone krijg je onderweg informatie (woord, beeld en tekst) 
over de onzichtbare getuigen in het landschap.  

 
Locatie:   Plattelandscentrum Paddenbroek, Paddenbroekstraat 12, 1755 Gooik  
Datum:  Kijkkast – 6 oktober tot 28 oktober 2021, dinsdag tot en met zondag vanaf 10u 

Fietsroute – doorlopend 
  
 

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

 
 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Wat zit er onder de grond in Jabbeke? 
 
Het hele weekend staat archeologie centraal in het Vrijetijdscentrum in Jabbeke. Ontdek de rijke 
archeologische traditie van Jabbeke, één van de oudste, continu bewoonde streken in Vlaanderen. 
Van een tijdelijke expo die het hele weekend loopt, over een exclusieve lezing (zaterdag 9 oktober, 
19u30-22u) en rondleiding op de expo op zaterdag tot een opendeurdag op zondag met een 
middeleeuwse fotohoek en kookworkshops (zondag 10 oktober, 11u & 13u).  
 
Locatie:  Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke 
Datum:  zaterdag 9 en zondag 10 oktober 
 
Beleef de Kemmelberg 
 
Op zondag 10 oktober kunnen sportievelingen deelnemen aan de Kemmelberggames! Meet je in 
teams of met je gezin en kom te weten hoe goed jij het zou doen in de prehistorie of IJzertijd. Niet zo’n 
‘gamer’? Dan kan je de sfeer opsnuiven in het middeleeuws kampement, kan je pop-up tentoonstelling 
bezoeken met vondsten uit de prehistorie en de IJzertijd of kan je deelnemen aan één van de 
workshops. 
 
Locatie:  Provinciaal Domein de Kemmelberg, naast restaurant De Hollemeersch, Lettingstraat 

58, 8950 Kemmel 
Datum:  zondag 10 oktober, 13u30-17u30 
 
 

Contact provincie West-Vlaanderen 
gedeputeerde voor erfgoed, Sabien Lahaye-Battheu 
sabien.lahaye-battheu@west-vlaanderen.be of 050 40 75 56 of 0476 56 49 41 
 

https://www.archeologiedagen.be/agenda/e/archeologiedagen-fietsroute-ik-zie-ik-zie-wat-jij/ec0821c0-4717-4317-822b-f30a3d9772c2
https://izi.travel/nl/2ebc-ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet-archeologische-resten-in-het-landschap/nl
mailto:kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be
mailto:dominique.stels@vlaamsbrabant.be
https://www.archeologiedagen.be/agenda/e/archeologiedagen-tijdelijke-expo-wat-zit-er-onder/46d77ba1-e2f3-4f89-8507-b5b336cc601e
https://www.archeologiedagen.be/agenda/e/archeologiedagen-lezing-en-rondleiding-wat-zit-er/9d39f462-4148-46e6-a850-b4f96b4bfde0
https://www.archeologiedagen.be/agenda/e/archeologiedagen-opendeurdag-wat-zit-er-onder-de-g/a6e29dcb-a1f5-4f91-88ab-c21284cf408f
https://www.archeologiedagen.be/agenda/e/archeologiedagen-beleef-de-kemmelberg/77c66fca-77d0-44f4-b623-cc3324233e4d
mailto:sabien.lahaye-battheu@west-vlaanderen.be


dienst erfgoed, Liesbeth Van den Bussche 
Liesbeth.VandenBussche@west-vlaanderen.be of 050 40 70 43 of 0496 56 56 40 

 

 
FORUM VLAAMSE ARCHEOLOGIE 
Johan Hoorne, johan.hoorne@f-v-a.be - 0498 36 70 95 
 
 

VERENIGING VAN DE VLAAMSE PROVINCIES 
Raymond Van Loock, directeur  
raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be - 02 508 13 21 
Jens Ulehake, jens.ulehake@vlaamseprovincies.be - 0472 61 17 61 
 
 
Meer info: www.archeologiedagen.be/activiteiten 
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