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Ontdek de schatkamer onder onze voeten ti jdens de 
Nationale Archeologiedagen  
Een weekend voor jong & oud van vri jdag 13 t/m zondag 15 oktober  

 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen in het weekend van 13, 14 en 15 oktober kan iedereen 
ontdekken wat er allemaal in de Nederlandse bodem zit en zat. Deuren die normaal gesloten waren gaan 
open en men mag ook de handen vuil maken.  
 
Met bijna 300 activiteiten door vrijwel het gehele land tijdens deze 3de editie van de Archeologiedagen 
kan men in de fascinerende wereld van de Archeologie stappen. Een gevarieerd programma voor jong & 
oud: van lezingen en workshops, fiets- en wandeltochten tot het meehelpen bij archeologische 
opgravingen en het bezoeken van bijzondere tentoonstellingen. 
 
Virtual Reality en archeologie is een fascinerende combinatie. In Den Haag kan men met een VR bril in 
een archeologische restauratieruimte wandelen en met een lift naar de Romeinse tijd reizen. In 
Amsterdam staat de eerste VR bioscoop van Nederland die de indrukwekkende Reliving the Past over 
het verwoeste Mosul Museum Bagdad laat zien. 
 
Live zien wat er op een opgravingsplek gebeurt? Dat kan in Haps waar archeologen aan het werk zijn op 
een toekomstig bedrijventerreinen en vondsten hebben gedaan uit o.a. de Prehistorie en de Romeinse 
tijd. Bezoek Maaspark Well, waar men met het oog op 2030 ruimte maakt voor de rivier- en werk mee op 
deze opgravingsplek waar sporen uit de Bronstijd en IJzertijd zijn gevonden. Expeditie Over de Maas in 
Dreumel kwam vorige week groots in het nieuws; het publiek krijgt nu de unieke kans om de 
opgravingslocatie te bezoeken tijdens een speciaal uitgestippelde route.  
 
Stap op de Hop-off-Hop-on bus van Erfgoedhuis Flevoland en bezoek het archeologiefestival met een 
historische proeverij, speuren met een metaaldetector e.a.. In Austerlitz is er ook een festival op de 
opgravingsplek van een Frans legerkamp uit de tijd van Napoleon. Vondsten laten determineren? Dat 
kan bij de (pop-up) Archeohotspots in o.a. Boxtel, Amsterdam, Alphen a/d Rijn en Apeldoorn.  
 
Wat waren de woontrends en accessoires in 1600-800 v. Chr.? Dr. Yvonne van Amerongen vertelt tijdens 
een lezing Des Bouvrie versus de boer in Bovenkarspel over de inrichting van een bronstijdhuis. In 
Bovenkarspel zijn namelijk bijzondere vondsten gedaan in het tracé van de nieuwe Westfrisiaweg. 

Tijdens de archeologiedagen zijn er nog veel meer activiteiten; óók voor kinderen van alle leeftijden. Zie: 
www.archeologiedagen.nl/programma voor het volledige overzicht. 



Nationale Archeologiedagen  
De Stichting Nationale Archeologiedagen wil de fascinerende wereld van de Nederlandse archeologie 
beter ontsluiten voor jong en oud. De vondsten uit onze bodem bieden een schat aan informatie over de 
geschiedenis van ons land. Tijdens de dagen trekken archeologen, zowel amateurs als professionals, 
musea, universiteiten en bibliotheken samen op om de Nederlandse archeologie beter zichtbaar en 
beleefbaar te maken. Nederland sluit daarmee aan bij de jaarlijkse ‘International Archaeology Day’ en bij 
de traditie van Nationale Archeologiedagen die er in verschillende landen van Europa worden 
georganiseerd. 

Partners 
De Nationale Archeologiedagen worden mede mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Holland, 
Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Flevoland en het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. Partners zijn o.a. de AWN; Vereniging van de vrijwilligers in de Archeologie, het 
Rijksmuseum van Oudheden, De Erfgoedstem, Maand van de Geschiedenis en ArcheoHotspots.  

 

Voor beeldmateriaal kijkt u op http://www.archeologiedagen.nl/pers. Voor meer informatie: Marjolein de 
Boo, telefoon 06-16506364 – email communicatie@archeologiedagen.nl  -  www.archeologiedagen.nl  

 
Activiteiten uitgelicht 

Beertalk in Amsterdam 
Scheepsbier? Amsterdam had als havenstad een speciale groep brouwers die bier voor schepen 
maakten. Stadsarcheoloog Jerzy Gawronski vertelt aan de hand van archeologische vondsten over hoe 
vroeger bier werd verkocht en gedronken in Amsterdam.  
 
WOII archeologie in de spotl ights 
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog staat steeds meer in de belangsteling. In Limburg (Melick) 
wordt een vrijwel intacte R703 anti-tankbunker uit WOII geopend, die normaal gesloten is voor publiek.  
 
Leidse schatten 
In Leiden vertelt de conservator van het RMO over het onlangs verworven zwaard van Ommerschans, 
een van de meest zeldzame stukken uit de prehistorie. Liever underground? Daal dan af met een 
archeoloog in de Leidse stadskelders uit de 14e en 15e eeuw.  
 
Voor kinderen 
Skeletten, botten en schedels: misschien eng, maar eigenlijk vooral heel cool… en interessant! Help mee 
met het onderzoeken van botten en schedels uit de collectie van de Gemeente Vlaardingen. En neem je 
eigen bot mee en ontdek van welk dier het is! 
 
Ben jij handig met naald en draad? Dan is de workshop prehistorisch naald-binden in Tiel echt iets voor 
jou. Ga terug in de tijd en ontdek dat je met deze techniek oersterke spullen kan maken. 
 
Altijd al alles willen weten van de Romeinen? Kom dan naar het Thermenmuseum in Heerlen en laat je 
verwennen in de Romeinse beautysalon, proef Romeinse hapjes of maak je eigen mantelspeld.  
 
 
  


