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9 oktober 2018

Ontdek de schatkamer onder onze
voeten tijdens de Nationale
Archeologiedagen
Een lang weekend voor jong & oud van vrijdag 12 t/m zondag 14
oktober

Geïnteresseerd in de Romeinse tijd? Of wil je meer weten over Nederland in de
steentijd? Tijdens de Nationale Archeologiedagen op 12, 13 en 14 oktober kan
je ontdekken wat er allemaal over deze periodes in de Nederlandse bodem zit en
zat. Deuren die normaal zijn gesloten gaan speciaal open tijdens deze 4de editie
van de Archeologiedagen! Met ruim 350 activiteiten door het gehele land kan je
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. Een heel weekend lang vertellen de
verhalen van de archeologie over het leven in vroegere tijden en brengen zo het
verleden weer even tot leven.   
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Een greep uit de activiteiten in heel Nederland
Kijk voor het complete programma op de website en zoek naar activiteiten bij jou in de
buurt of rondom een periode waar je belangstelling naar uitgaat.

Ondergronds
Ga eens ondergronds in Valkenburg waar je een spannend ontdekkingsspel kan
spelen dat je steeds dieper meeneemt in dieper in het ondergrondse labyrint van
Museum Romeinse Katakomben

Maritieme archeologie
Hou je van meer van boten en varen? In Flevoland draait het vooral om maritieme
archeologie. Zo presenteert Museum Schokland een spectaculaire
scheepsopgraving en is het Maritieme Depot in Batavialand speciaal geopend voor
rondleidingen. Bezoek in Dordrecht Huis te Merwede waar een replica ligt van een
Middeleeuwse handelsschip dat speciaal naar de stad komt omdat 600 jaar geleden
het beleg van Dordrecht werd opgebroken of vaar mee langs de noordgrens van het
Romeinse Rijk met een sloep vanuit Leiden naar Park Matilo, waar 2000 geleden het
Leidse grensfort het Kanaal van Corbulo bewaakte. En in Colijnsplaat (Zeeland) stelt
het Nehallenia Archeologisch Duikteam voor het eerst hun schip open voor het grote
publiek. Dit duikteam doet al ruim 20 jaar onderzoek naar de bijzondere
archeologische onderwaterwereld in de Oosterschelde en de Noordzee.

Ontdekkingen
In de buitenlucht in Gennep (Limburg) laat de boswachter de historie van het
Genneperhuys zien aan de hand van geheimzinnige bulten die hij daar aantrof en in
Putten (Gelderland) is er een open dag bij de opgraving van Rimpeler waar
sporen en vondsten te zien zijn uit de Vroege tot en met Volle Middeleeuwen. Uit de
opgravingen van de afgelopen jaren blijkt dat Tilburg een van de rijkste
archeologische regio’s van Noord-Brabant is. Met vondsten die teruggaan tot 10.000
jaar voor Christus. Tijdens de Nationale Archeologiedagen worden enkele nieuwe

 

https://www.archeologiedagen.nl/programma-2018/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/beleving-circle-of-life-een-ondergrondse-ontdekkingstocht/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/lezing-scheepsopgraving-rutten/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/rondleiding-door-maritiem-depot-van-batavialand/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/bekijk-de-kamper-kogge/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/vaar-mee-in-het-kielzog-van-de-romeinen/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/onderwaterschatten-van-de-oosterschelde/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/ontdek-de-historie-van-het-genneperhuys/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/mee-helpen-graven-op-open-dag-opgraving-rimpelerweg-putten/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/de-romeinen-in-tilburg/
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onderzoeksresultaten bekend gemaakt. En in Amsterdam houden de archeologen
van de stad open huis. Je kan hun werkplaats bekijken en verschillende vondsten uit
de NZ-lijnopgravingen zien.

Beurs en festival
In Zuidbroek (Groningen) vindt tijdens de Nationale Archeologiedagen de grootste
Internationale metaaldetectie- en archeologiebeurs plaats met vele spannende
activiteiten en in Utrecht kan je op zondag 14 oktober op landgoed Goudestein in
Maarssen de eerste editie van het Archeologiefestival bezoeken. Voor jong en oud is
er van alles te beleven.

Archeohotspots
Op vrijdag 12 oktober opent in Batavialand de nieuwste ArcheoHotspot. Een
ArcheoHotspot is een plek waar je zelf aan de slag kunt met het sorteren van
archeologisch materiaal en een archeoloog aan het werk ziet. Waar je vragen kunt
stellen over de scherf die je hebt gevonden in je tuin. Tijdens de Nationale
Archeologiedagen zijn door het hele land tien ArcheoHotspots te bezoeken.
En er zijn nog veel meer activiteiten; óók voor kinderen van alle leeftijden. Kijk op de
website www.archeologiedagen.nl/programma voor het volledige overzicht.

Over de 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. De Nationale Archeologiedagen worden mede

https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/open-huis-bij-de-archeologen-van-amsterdam/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/detectorworld/
https://www.archeologiedagen.nl/activiteiten/archeologiefestival-stichtse-vecht/
http://www.archeohotspots.nl/
http://www.archeohotsports.nl/
http://www.archeologiedagen.nl/programma
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mogelijk gemaakt door de inzet van honderden vrijwilligers.

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, het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en ArcheoHotspots.

Noot voor redactie
Voor beeldmateriaal kijkt u op onze perspagina. Voor meer informatie of
toegangskaarten: Martine Willekens, telefoon 06-53600431 – email
martine@peperoffice.nl of communicatie@archeologiedagen.nl -
www.archeologiedagen.nl

 

 
 Peper OfficePeper Office

PR en CommunicatiePR en Communicatie
+31 (0)6 53600431+31 (0)6 53600431
  

  

Stuurmankade 274Stuurmankade 274
1019 WD Amsterdam1019 WD Amsterdam

www.peperoffice.nlwww.peperoffice.nl

 

 
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier

https://www.archeologiedagen.nl/pers2018/
mailto:martine@peperoffice.nl
http://%20communicatie@archeologiedagen.nl/
http://www.archeologiedagen.nl/
http://www.peperoffice.nl/
https://peperoffice.smart.pr/%5BUNSUBSCRIBE%5D

