
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
De versterkte stad Zichem  
20 mei t.e.m. 30 juni
De openluchtentoonstelling in en 
rond de Maagdentoren vertelt je aan 
de hand van oude afbeeldingen en 
plattegronden het verhaal van de 
versterkte stad Zichem.

Begeleide fietstocht langs de boeren-
schansen uit de 16de en 17de eeuw  
21 mei | 13.30-17.30 uur 
Reserveren verplicht
Tijdens deze fietstocht (30 km) 
vertellen de gidsen je alles over deze 
veilige plekken in Scherpenheuvel-
Zichem.

Fietsen langs de schansen van  
Scherpenheuvel-Zichem (30 km)
20 mei t.e.m. 30 september  
doorlopend

Digitale tentoonstelling over de 
schansen van Scherpenheuvel-Zichem
20-22 mei en 24-29 mei
Verken op digitale wijze de boeren-
schansen van Scherpenheuvel-Zichem.

OUD-HEVERLEE
Fietsen langs verborgen  
archeologisch erfgoed in  
Meerdaalwoud (12 km) 
21 en 22 mei | 14-17 uur 
Reserveren verplicht

ROTSELAAR/WEZEMAAL
Ontdek de geschiedenis van  
Wezemaal spelenderwijs
21 en 22 mei | doorlopend
Via een interactief spel ontdek je 
de geschiedenis van Wezemaal. Je 
passeert de resten van kasteel van 
Wezemaal, de belangrijke kerk en de 
grootse pastorie. Ondertussen verken 
je ook nog eens de wijngaardberg.

KORTENBERG 
Duits luchtafweergeschut,  
een crashsite en zoveel meer  
archeologie op de Runderenberg
22 mei | 13-17 uur
Op deze wandel- en fietslus  
(ca. 4 km) kom je meer te weten  
bij 5 informatieposten.

HOEGAARDEN
Een kijkvenster in de aarde
22 mei | 14-17 uur
Tijdens deze begeleide wandeling 
ontdek je meer over zinkgaten, 
ontginningen en de natuur.

LEUVEN
Speur naar sporen uit het  
verleden | doorlopend
Haal je brochure bij Visit Leuven en 
volg de archeologische wandelroute 
met zoek- en doe-opdrachten.

TIENEN
Fietsen met de Gallo-Romeinen  
door Tienen | doorlopend
Met deze digitale fietsroute van 17 
km ontdek je het Romeinse verleden 
in het landschap rond Tienen.

ZOUTLEEUW
Herbeleef het verleden van het Vinne
22 mei | 13-17 uur
Wandel van de prehistorie tot het 
heden en beleef het verleden in 
een prehistorisch en middeleeuws 
tentenkamp. Leer boogschieten,  
vuur maken,…
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ZOUTLEEUW
Herbeleef het verleden van het Vinne
Zondag 22 mei | 13-17 uur
Wandel van de prehistorie tot het heden en beleef 
het verleden in een prehistorisch en middeleeuws 
tentenkamp. Leer boog schieten, vuur maken,… 

Wandeling. Pluis de mysteries van het Vinne  
uit (4 km) | doorlopend

Ontdek de vesten van Zoutleeuw met wandelapp | 
doorlopend
Een wandelapp neemt jou en je gezin mee op een 
archeologische wandeling langs de restanten van 
de oude stadsversterkingen en de Spaanse citadel.

GEETBETS
Gegidste wandeling Mysterieus Warandebos
Zaterdag 21 mei | 13.30 uur
Zondag 22 mei | 10.00 en 13.30 uur
Reserveren verplicht
Ontdek tijdens deze gegidste wandeling (5 km) 
waar in de middeleeuwen het roemrijke graafschap 
Loon ten onder ging. 
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HULDENBERG/OTTENBURG
Ontdek het oudste monument  
van Vlaanderen! 
Vrijdag 20 mei | 18.30-20.00 uur 
Reserveren verplicht 
Duik tijdens een geleide wandeling 
op het plateau van Ottenburg in de 
nieuwe steentijd.

VILVOORDE
Bezoek het grootste archeologisch 
depot van Vlaanderen achter de 
schermen. 
Zondag 22 mei | 10-16 uur  
Reserveren verplicht 
Volg een geleid bezoek en verdiep je 
daarna via workshops in het werk van 
een archeoloog in depot.

HALLE/BUIZINGEN
Bezoek de middeleeuwse  
donjon van Buizingen. 
Zondag 22 mei | 14-17 uur  
Reserveren verplicht 
Neem tijdens deze gegidste 
wandeling een exclusieve kijk in de 
donjon van Buizingen. 

OVERIJSE
Keltenfietstocht (30 km) 
Zondag 22 mei | 14-17 uur  
Betalend | Reserveren verplicht
Tijdens deze begeleide tocht vertellen 
de gidsen je wat toponymie ons over 
de Kelten leert.  

GOOIK
Fietsroute. Ik zie, ik zie wat jij niet 
ziet. Archeologische resten in het 
landschap. | doorlopend 
Download de app, spring op de fiets 
en duik in het Romeins verleden rond 
Kester. 

GRIMBERGEN
• Stage Smeden 
• Strovlecht-doe 
• Dakspaankoolf-doe 
• Smeed-doe 
Diverse data tussen 18 en 22 mei 
Betalend | Reserveren verplicht
Leer al doende technieken uit het 
verleden tijdens deze workshops van 
het MOT. Reserveren verplicht.

BEERSEL/HUIZINGEN
Wandeling. Op visite bij de kas-
teelheer, natuur en erfgoed in het 
provinciedomein | doorlopend
Met een app in de hand ontdek je 
het verleden van het provinciedomein 
Huizingen.
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