
ARCHEOLOGIEDAGEN
20, 21 & 22 mei 2022 Ontdek  

het verleden  
onder je voeten in

OOST-VLAANDEREN

1  Ijzertijd
Sint-Ursmarusstraat 137  |  Baasrode

 tentoonstelling, lezingen 
    zondag: 14–18 uur 

Voor de eerste keer Archeologiedagen op de 
provinciale erfgoedsite 
Scheepswerven Baasrode! Lezingen 
en een kleine tentoonstelling 

van voorwerpen opgevist uit de 
Schelde en baggervondsten uit 

het depot van de stedelijke 
musea Dendermonde.

2  Archeo-vondsten uit Zele
Lokerenbaan 43  |  Zele

 tentoonstelling 
    vrijdag–zondag: 14–17 uur

Tentoonstelling van voorwerpen 
die ooit in Zele opgegraven werden. 
Dankzij de medewerking van 
meerdere erfgoedinstellingen met 
als pronkstuk de ‘snekkenkop’ uit 
de Schelde.

3   Archeologiedagen in Ename
Lijnwaadmarkt 20  |  Ename (Oudenaarde)
Lotharingenstraat 1  |  Ename (Oudenaarde)

 festiviteit, opendeur, tentoonstelling, lezingen, 
demonstraties, rondleidingen, kinderaanbod 
vrijdag–zondag: 10–17 uur

In de tuin van pam Ename laat De Foodarcheoloog 
je eten zoals de monniken vroeger. 
In de kerk zijn er boeiende lezingen van Guido Tack 
over het Bos ‘t Ename, en Daniël Pletinckx over 3D. 
Op de ‘hout’markt laat een middeleeuwse vrouw 
je kennismaken met allerlei ambachten, 
gebruiksvoorwerpen, oorlogstuig, 
muziekinstrumenten, volkse spelen enz.  
Probeer het vooral zelf uit!
3D-scanning van houten archeologische 
voorwerpen. 
Rondleidingen in het Archeopark. 
Kinderen gaan creatief aan de slag in het 
Smulmuseum en in de Lego-workshop.
Uitzonderlijk gratis toegang tot de hele 
Erfgoedsite Ename.

4   Archeologiedagen in Gent
Dulle-Grietlaan 12  |  Gent

 rondleiding, kinderaanbod 
zaterdag: 10–17 uur 

Ga op speeddate met 4 experten die je laten 
kennismaken met enkele typisch Gentse 
archeologische weetjes. Volg een rondleiding 
in het archeologisch depot en de ateliers van 
De Zwarte Doos. Of ben je te vinden in het 
luchtfotocafé of in de Lego-workshops?

5   Vliegen, vallen ... en opgraven
Doolbosweg 2  |  Velzeke (Zottegem)

 tentoonstelling, opendeur, rondleiding 
zondag: 10–18 uur

Rondleidingen in de gloednieuwe tentoonstelling 
‘Vliegen, vallen… en opgraven’ en doorheen 
de permanente tentoonstellingszalen van de 
provinciale erfgoedsite Archeocentrum Velzeke.

6  Bouw het verleden na in LEGO
Bus 1  |  Eeklo

 workshop 
zaterdag: 11–17.30 uur 
Legomaster David Vanhee gaat in het sfeervolle 
provinciale streekcentrum Huysmanhoeve met 
gezinnen aan de slag om het verleden na te 
bouwen in Lego.

7   Op stap door de tijd in  
Bachte-Maria-Leerne (Deinze)
Leernsesteenweg 250  |  Bachte-Maria-Leerne
Ooidonkdreef 3  |  Bachte-Maria-Leerne

  lezing, wandeling, rondleiding 
donderdag: 20-21.30 uur, zaterdag: 14-16 uur, 
en doorlopend

Avondlezing en al dan niet begeleide wandeling 
met 3D-modellen. Op ontdekkingsreis door 
2500 jaar geschiedenis en het verleden van 
Bachte-Maria-Leerne, langs bronstijdboeren, 
een Romeins landschap en vroegmiddeleeuwse 
begravingen.

ACTIVITEITEN IN OOST-VLAANDEREN



PROGRAMMA 2022

Tentoonstelling

Workshop

Wandeling

Fietsroute

Rondleiding

Open dag

Zoektocht

Lezing

Activiteiten ook voor kinderen

Ook gebeten door archeologie? Al eens in de voetsporen van 
een archeoloog willen treden? Benieuwd naar het verleden 
onder onze voeten? Mis dan zeker de Archeologiedagen niet! 

Ontdek hier het programma in de  
provincie Oost-Vlaanderen!
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Check het overzicht op www.archeologiedagen.be 
voor de actuele informatie en extra activiteiten  
in jouw buurt.
  Wil je activiteiten ontdekken in de andere  
provincies? Surf dan naar  
www.archeologiedagen.be

Volg ons op

Zelzate
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