Benieuwd wat er allemaal verborgen ligt onder onze voeten? Kom
dan 20-21-22 mei zeker naar de Archeologiedagen!
Voor de 5de keer slaan een honderdtal organisatoren de handen in elkaar om samen voor
150 heel diverse activiteiten te zorgen, verspreid over heel Vlaanderen.
Of je nu al een archeologiefanaat bent, of een nieuwsgierige liefhebber, jong of oud, je vindt
zeker je gading om alle facetten van archeologie uit te spitten. Het volledige aanbod staat op
www.archeologiedagen.be.
Lees verder onder de afbeelding.

150 activiteiten voor jong of oud, specialist of nieuwsgierige, sportieveling of liefhebber van
een relaxed erfgoedweekend!
De organisatoren zetten volop in op een fysieke, “live” beleving van archeologie, vaak in open lucht.
De teller staat vandaag op 150 activiteiten, maar er komen nog elke dag activiteiten bij! Het aanbod is
zeer gevarieerd en gespreid: in alle provincies zijn er activiteiten waar je individueel, met je gezin of in
groep kan deelnemen.
Hou je van bewegen?
Kies uit de 45 thematische fiets- of wandelroutes die op het programma staan! Er zijn zowel
begeleide en gegidste tochtjes, of kies voor een vrij te volgen route met een app of brochure.
Probeer je graag dingen uit?
Schrijf je in voor de één van de workshops, kuier rond op een archeologie-markt, probeer eens een
metaaldetector uit,…
Pak je het liever iets rustiger aan?
Ga voor één van de vele andere opties: bezoek één van de opgravingen, struin door een
tentoonstelling, luister naar een lezing, ontrafel mysteries tijdens een zoektocht,…

Kortom, er is zéker voor elk wat wils!

Mini-archeologen aan de slag!
Naar goede gewoonte staat vrijdag 20 mei in teken van de scholen. Specifiek voor deze doelgroep
zijn er een tiental activiteiten onder de vorm van workshops, interactieve lessen,
rondleidingen/zoektochten, een doe-markt en een mini-expo.
Ook tijdens het weekend bieden heel wat activiteiten gezinnen met kinderen, grootouders met
kleinkinderen, jeugdbewegingen & jongeren een blik op de wondere wereld van archeologie! Wilde
jij als kind ook geen archeoloog worden!?

Aanbod op maat voor de pers
Het volledige aanbod ontdek je op www.archeologiedagen.be.
Volg ons op Facebook/Instagram (@archeologiedagen) en bekijk onze promotiefilmpjes op Youtube.
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

De Vlaamse provincies, de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) en het Forum
Vlaamse Archeologie (FVA) zijn de drijvende krachten achter dit publieksevenement.

Archeologiedagen op 20, 21 en 22 mei 2022
2 highlights per provincie
PROVINCIE ANTWERPEN
Quondam, herbeleef de Middeleeuwen: riddertornooi, middeleeuwse markt en kampement
Herbeleef op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 samen met jouw familie en vrienden de heroïsche
taferelen die zich tot diep in de 15e eeuw op de tornooigronden rondom ‘t Hooghuys in Berlaar
plaatsvonden.
Net zoals in de 15e eeuw staan de steekspelen te paard, het zwaardvecht- en boogschutterstornooi
centraal. Meer dan 500 reenactors uit 12 landen slaan hun authentieke tenten op rondom deze
tornooivelden. Snuister rond op de Middeleeuwse markt, waag je aan oude ambachten zoals
tingieten, kaarsen maken of ijzersmeden, drink uit Middeleeuwse bekers, voel de bulderende
kanonschoten tijdens de veldslag. Ook échte archeologen claimen een plaatsje! Je komt bij hen alles
te weten over de praktische kanten van hun werk, én hoe zij bijdragen aan de kennis over de
middeleeuwen.
Locatie:
Datum:

Kasteeldomein ’t Hooghuys, Hemelshoek 235, 2590 Berlaar
zaterdag 21 en zondag 22 mei, 11 uur - 18 uur Tickets via www.quondam.be

Geleid bezoek aan het Provinciaal Archeologisch Depot: deponering, conservering en
ontsluiting van archeologische objecten.
Ben je benieuwd naar wat we allemaal bewaren in het depot? Welke weg een vondst aflegt tot ze bij
ons in bewaring komt? Mag ze dan nooit meer het daglicht zien? Welke boeiende verhalen vondsten
vertellen? Je ontdekt het allemaal in het nagelnieuwe depot aan de Noordersingel. Voor het eerst
zwaaien de deuren wijd open om jou te verwelkomen.
Grijp deze unieke kans om een blik te werpen op de archeologische ensembles uit de 46 gemeenten
en steden in de provincie. Volg de rondleiding en ontdek de brochures, ‘kijkkasten’ en educatieve
pakketten.
Locatie:
Datum:

Provinciaal Archeologisch Depot, Noordersingel 17, 2140 Borgerhout
zondag 22 mei, elk half uur van 10 uur - 16 uur (niet om 12.30 uur) - Inschrijven

Contact provincie Antwerpen
Luk Lemmens, N-VA, gedeputeerde voor Erfgoed
Perscontact: Faye Van Impe
0486 60 46 02 - faye.vanimpe@provincieantwerpen.be
Dienst Erfgoed
Ignace Bourgeois
0499 41 79 78 - ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be

PROVINCIE LIMBURG
“Emma en Otis vinden een muntje” gezinswandeling
Tijdens deze editie van Archeologiedagen laat de provincie Limburg de allerkleinsten kennismaken
met archeologie. In het exclusieve boekje ‘Emma en Otis vinden een muntje’ van de bekende
kinderauteur en -illustratrice Liesbet Slegers maken de kleuters zowel op school als tijdens leuke
gezinswandelingen op een leerrijke en uitdagende manier kennis met archeologie.

In Tongeren & Oudsbergen kan je op 21 en 22 mei de ‘Emma en Otis’-gezinswandeling komen
ontdekken. Aan het startpunt van deze avontuurlijke zoektochten kunnen kinderen tussen 4 en 7 jaar
een ‘Emma en Otis’-rugzakje’ ophalen. Hierin zitten allerlei leuke spulletjes om de opdrachten
onderweg te voltooien. Op het einde van de speurtocht ontvangen de succesvolle Junior archeologen
een echt archeologiediploma met daarbovenop ook nog een mooie beloning! De wandelingen worden
door provinciebestuur Limburg gratis aangeboden.
Op zondag 22 mei krijgt de Emma en Otis gezinswandeling op het archeologisch park de Rieten in
Oudsbergen nog een extra dimensie. Met “Oude verhalen van Oudsbergen herleven” bieden de
IOED Kempen en Maasland en de gemeente Oudsbergen ook workshops en de zoektocht
‘Archeoloog voor 1 dag’ aan. Bij deze laatste zoektocht kunnen kinderen vanaf 9 jaar zich wagen aan
het zoeken van schatten, het oplossen van raadsels en het ontcijferen van geheime codes. Tussen de
grafheuvels en de bijzondere voorwerpen uit ijzertijd ontdek je of je een Kelt of een Romein bent.
Locaties:
Datum:

Archeologische site “De Rieten”, Rietenstraat z/n, 3670 Wijshagen (Oudsbergen)
Toerisme Tongeren (bezoekerscentrum), Via Julianus 2, 3700 Tongeren
zaterdag 21 en zondag 22 mei, 10 uur - 18 uur

Archeologische wandelingen in Bilzen en Lommel
Het landschap vertelt meer dan je denkt over ons verleden! De gidsen voeren je tijdens deze
boeiende wandelingen mee met de archeologische geheimen en vondsten. Laat je onderdompelen in
de wondere wereld van ons verleden!
Rosmeer bij Bilzen is sinds medio vorige eeuw gekend voor de archeologische opgravingen. Op
verschillende sites werden voorwerpen gevonden uit de steentijd van de bandkeramiekers, uit de
ijzertijd, van de Romeinen en de Merovingers. In 2000 tekende de heemkundekring Rosmeer een
archeologische wandeling uit langsheen deze sites en laten ze de bezoekers op die manier kennis
maken met het verleden. De wandeling werd vernieuwd en wordt op de Archeologiedagen voor het
eerst uitgetest met gids!
In Lommel kan je terecht voor de begeleide wandeling 'Over jagers, boeren en hun landschappen'
van ongeveer 4 km met aandacht voor het landschap en de mens in het dal van de Molse Nete in
Lommel-Kattenbos. Het landschap veranderde, de mens evolueerde en dat alles liet zijn sporen na.
Archeologen deden opmerkelijke vondsten in dit gebied. Het verhaal beslaat een tijdspanne vanaf de
laatste ijstijd tot nu.
Locaties:
Data:

Kerkstraat 45a, 3740 Rosmeer (Bilzen)
zondag 22 mei, 14 uur - 17 uur

Kattenrijt z/n, 3920 Lommel
zondag 22 mei, 14 uur - 16 uur

Contact provincie Limburg
Igor Philtjens, gedeputeerde
011 23 70 56 (werk) - igor.philtjens@limburg.be
Afdeling Erfgoed
Sandro Claes, afdelingshoofd
011 23 75 69 - sandro.claes@limburg.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Archeologiemarkt, lezingen, workshops en nog meer in Ename
In Ename is het één en al bedrijvigheid tijdens het Archeologiedagen weekend.
Op zaterdag kan je in het pam Ename terecht voor twee lezingen, één door Guido Tack over
archeologie in het bos ’t Ename, en één door Daniël Pletinckx over archeologie en 3D. Of maak in de
tuin samen met De Foodarcheoloog kennis met wat de monniken van de abdij van Ename aten en
dronken: voel, ruik en proef de geschiedenis!
Struin op zondag rustig rond op de archeologiemarkt die als thema “hout” heeft. Op de markt leidt de

middeleeuwse vrouw van de ‘bosscher’ je langs een mandenvlechtster, een kuipster, een houtdraaier
die gebruiksvoorwerpen maakt, houten oorlogstuig, huis-, tuin- en keukenhout, een boogschietstand,
volkse spelen, een vuurmaker en nog veel meer. Een dag vol demo’s, presentaties, re-enactment en
vooral zélf veel doen. Muzikanten luisteren de markt op met houten muziekinstrumenten. Gidsen
vertellen je alles over de abdij van Ename. In het erfgoeddepot kom je alles te weten over het 3D
scannen van echte houten archeologische objecten! Kinderen kunnen naar het Smulmuseum en een
LEGO-workshop.
Locatie:
Datum:

Provinciale erfgoedsite Ename, Lotharingenstraat 1 & Lijnwaadmarkt 20, 9700 Ename
zaterdag 21 mei, 13 uur - 17 uur en zondag 22 mei, 10 uur - 17 uur

Tentoonstelling 'Vliegen, vallen... en opgraven'
Op 10km van Ename, brengt het Archeocentrum Velzeke je met de langverwachte tijdelijke expo
‘Over vliegen, vallen… en opgraven’ zowel in de wolken als in de fascinerende Oost-Vlaamse grond.
Verhalen en vondsten uit de streek plaatsen we tegen achtergrond van de geschiedenis van de
luchtvaart in de wereld. Het relaas van een razend snelle evolutie, van gasballons en postvluchten tot
de wereldoorlogen en het ontstaan van de burgerluchtvaart.
Bekijk van nabij de vele opgegraven wrakken, waaronder enkele nooit eerder tentoongestelde
gecrashte vliegtuigen. Met een gratis geleid bezoek aan deze gloednieuwe expo ga jij voor de
primeur!
Gezinnen met kinderen kunnen bovendien terug naar de prehistorie.
Locatie:
Datum:

Archeocentrum Velzeke, Doolbosweg 2, 9620 Velzeke (Zottegem)
vrijdag 20 mei, 9 uur - 17 uur; zaterdag 21 en zondag 22 mei, 10 uur - 18 uur

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

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Herbeleef het verleden van Het Vinne in Zoutleeuw
Beleef de prehistorie in het tentenkamp van de Holsteenstam. Leer er vuur maken en boogschieten.
Wandel daarna een paar eeuwen vooruit naar een middeleeuws kamp. De mensen van de Liebaart
en de Ridders van Pendragon vertellen je over het dagelijkse leven in de middeleeuwen en hun
wapentuig.
Duik tijdens de wandeling (4 km) in de mysteries over het verleden van Het Vinne. Hoe is dit meer
geboren? Al ooit van een pingo gehoord? En wat vertellen archeologische vondsten over de
menselijke bedrijvigheid door de eeuwen heen? Wat is een motte? Waarom werd het meer
drooggelegd? En wat heeft Het Vinne met lucifers te maken?
Locatie:
Datum:

Provinciedomein Het Vinne, Zoutleeuw
zondag 22 mei, 13 uur - 17 uur

Wezemaal Game “Het verdwenen kasteel van Wezemaal”
Speciaal voor Wezemaal werd helemaal op maat een online game ontwikkeld dat tijdens de
Archeologiedagen gelanceerd wordt! Start in het centrum van Wezemaal de game op en ga op tocht
met een nog te onthullen BV. Die neemt je mee doorheen de geschiedenis van het Hagelandse dorp.

Je ontdekt niet enkel de geschiedenis van de Wijngaardberg, maar ook deze van de kerk, de pastorie
en van het ondertussen verdwenen kasteel van Wezemaal!
Locatie:
Datum:

Wezemaalplein z/n, Wezemaal (Rotselaar)
zaterdag 21 en zondag 22 mei, doorlopend

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

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Merovingen in Koksijde
Tijdens de Archeologiedagen wordt je op zondag in het Abdijmuseum extra in de watten gelegd. In de
ochtend is het museum eigenlijk gesloten, maar uitzonderlijk leidt archeoloog Alexander Lehouck jou
rond in de thematentoonstelling “Merovingen in Koksijde”. Die tentoonstelling kwam tot stand naar
aanleiding van de opgraving aan het nieuwe politiekantoor in Koksijde, waarbij 53 skeletten samen
met heel wat objecten én de restanten van gebouwen werden opgegraven. In de namiddag kan je met
je gezin deelenemen aan een LEGO® workshop of ontmoet een Merovinger! Drie reenactors lopen
rond in het museum, helemaal uitgerust in Merovingische kledij. Ze zijn allemaal gebeten door de
periode en kunnen ze kunnen er dus heel wat erover vertellen! Sla dus eens een babbeltje met een
Merovinger en ontdek hoe men toen leefde, hoe ze erbij liepen, in welk type huizen ze leefden, welke
objecten je in zo’n huis kon vinden,…
Opgelet, je dient voor de rondleiding en workshop wel op voorhand in te schrijven via hun website.
Locatie:
Datum:

Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde
zondag 22 mei, 10.30 uur - 18 uur

Torhou(d)t van archeologie!
Sinds september 2021 bruist het in Torhout van archeologische activiteit! Je kan er nauwelijks
omheen kijken, en bovendien worden er prachtige ontdekkingen gedaan! Raakvlak en RAAP België
organiseren tijdens de Archeologiedagen tal van leuke activiteiten, waardoor je dit zelf kan ervaren.
Test jouw innerlijke archeoloog door de archeo-challenges van ‘123 Archeologie’ aan te gaan of kom
echte vondsten van de opgraving wassen en bestuderen. Luister naar de spannende verhalen en
anekdotes van de archeologen op de site en kom tot rust in de ‘ASMR-chaeology’ ruimte. Passeer
zeker ook eens langs de pop-up tentoonstelling, waarin top vondsten van de opgraving worden
tentoongesteld. De archeologen geven er bovendien extra uitleg voor al wie geïnteresseerd is.
Krijg je er niet genoeg van? Dan is er ook nog een avondprogramma. Brigitte Meijns, historica en
hoogleraar aan de KU Leuven, geeft een lezing over het belang van Torhout in de vroege
middeleeuwen. Reserveer hiervoor een plek via info@raakvlak.be.
Locatie:
Datum:

overdag
Pleintje achter Markt 23, 8820 Torhout
lezing ’s avonds
Grote Kapel Ten Walle, Bruggestraat 12, 8820 Torhout
zaterdag 21 mei, 9.30 uur - 17 uur
lezing 20 uur - 22 uur

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

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

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

VERENIGING VAN DE VLAAMSE PROVINCIES
Brent Roobaert, waarnemend directeur/stafmedewerker
0472 24 61 78 - brent.roobaert@vlaamseprovincies.be
Vicky De Backer, stafmedewerker erfgoed
0476 23 71 59 - vicky.debacker@vlaamseprovincies.be

Meer info: www.archeologiedagen.be

