ARCHEOLOGIEDAGEN
20, 21 & 22 mei 2022

Ontdek
het verleden
onder je voeten in

PROVINCIE LIMBURG

PROGRAMMA 2022
PROVINCIE LIMBURG

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 Limburg!
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Deze DOORLOPENDE online activiteit van de
provincie Limburg.
Doelgroep: 3de graad van ALLE secundaire
Limburgse scholen in Limburg.
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‘Emma en Otis vinden een muntje’
Een educatief project van de provincie
Limburg in samenwerking met Liesbet Slegers.
Doelgroep: Alle Limburgse kleuters
(4 tot 7 jaar).
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ACTIVITEITEN IN
1 “ONDER DE RADAR”

ZOEK MEE NAAR SPOREN UIT WO II
Educatieve lesfiche | Digitaal
beschikbaar via www.onderderadar.be
Op zoek naar sporen uit WO II in Limburg? Benieuwd
naar verhalen uit de oorlog? Het Limburg van 75 jaar
geleden op luchtfoto’s onderzoeken? Ga in de klas
aan de slag met het educatieve pakket van “Onder de
Radar”!

P rovincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

2 	“EMMA EN OTIS VINDEN EEN MUNTJE”

Educatief project voor kleuters |
www.pcce.be

In het exclusieve boek ‘Emma en Otis vinden een
muntje’ van de bekende kinderauteur en -illustratrice
Liesbet Slegers maken de Limburgse kleuters op
een leerrijke en uitdagende manier via verschillende
opdrachten kennis met archeologie.
Elke Limburgse kleuterklas en bibliotheek krijgt dit
boekje gratis aangeboden van het provinciebestuur
Limburg.

P rovincie Limburg
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

3 	ARCHEOLOGIEDAGEN THUIS - EDUSCAPE

‘DUIK IN DE PREHISTORIE’
Digitale archeologie | 20, 21 en 22 mei

Kijk, lees en los de vragen op. Zo ontdek je laag voor
laag het boeiende verhaal van ons verste verleden
in de Kempen. Daarna kan je nog een archeologisch
spelletje spelen.
sites.google.com/view/duik-in-de-prehistorie

Archeohuis De Kolonie
3920 Lommel

PROVINCIE LIMBURG
4 	TENTOONSTELLING - TIEN TOPVONDSTEN.

TIEN VERHALEN
Tentoonstelling | 20 en 21 mei (14 - 16 u.)

Archeoloog Ferdi Geerts vertelt het verhaal van tien
tentoongestelde topvondsten. Op die manier krijg je een
beeld van enkele belangrijke momenten uit ons verste
verleden.
Archeohuis De Kolonie

Kolonie 77, 3920 Lommel

5 	BEGELEIDE WANDELING - OVER JAGERS,

BOEREN EN HUN LANDSCHAPPEN
Begeleide wandeling | 22 mei (14 - 16 u.)
Deze begeleide wandeling van ongeveer 4 km heeft
aandacht voor zowel het landschap als de mens in
het dal van de Molse Nete. Kom ontdekken hoe het
landschap veranderde, de mens evolueerde en dat
alles zijn sporen naliet. Archeologen deden
opmerkelijke vondsten in dit gebied. Het verhaal
beslaat een tijdspanne vanaf de laatste ijstijd tot nu.
Leyssensmolen

Kattenrijt z/n, 3920 Lommel

6 	FIETSROUTE LANGS SCHANSEN IN

BOSLAND
Fietstocht | 20, 21 en 22 mei

De Schansenroute van 31 km in Bosland passeert
langs tien schansen doorheen Hechtel-Eksel, Pelt en
Peer. Download zeker de Erfgoedapp van Faro en kom
onderweg meer te weten over deze unieke archeologische resten.
erfgoedapp.be/tour/1339
Geen
 start- of eindpunt. De route kan zowel gestart
worden in Hechtel-Eksel, Pelt als Peer.

ACTIVITEITEN IN
7 	ARCHEOLOGISCHE SITE PEER-

HOOGSTRAAT VOL VERHALEN
Wandeling | 20, 21 en 22 mei
Deze archeologische site legt twee cultusplaatsen bloot
met bijzondere voorwerpen uit de overgangsperiode
tussen de Keltische en Romeinse tijd. Via een ‘Jong
redt Oud’-audiowandeling kom je meer te weten over
de opgravingen en de gevonden schatten.

Startpunt: wandelwissel 259,
nabij hoeve Ooievaarsnest
Hoogstraat 4, 3990 Peer

8 	GRAFHEUVELS IN MOLHEM

Wandeling | 20, 21 en 22 mei

In Molhem (Peer) liggen vijf prehistorische grafheuvels
die uit de periode 800 tot 500 voor Christus dateren. Je
kan via een wandelpad deze vijf grafheuvels bezoeken
en meer informatie terugvinden via een infobord.

M
 olhemstraat 1, 3990 Peer
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10 	GEGIDSTE RONDLEIDING - URNENVELD

DORPERHEIDE
Begeleide wandeling | 22 mei (14 - 15 u.)
Kom samen met de gids de urnenveldsite uit de vroege
ijzertijd (800-400 voor Christus) ontdekken. Deze site
bevindt zich in de bossen van Kaulille (Bocholt).
Start: infobord van de site (250 m in het bos)

Hoek Kettingbrugweg, Belgebergstraat,
3950 Kaulille (Bocholt)

11 	‘EMMA EN OTIS’ -GEZINSWANDELING /

KLEUTERZOEKTOCHT
Avontuurlijke gezinswandeling | 21 en
22 mei (10 - 18 u.)
Deze avontuurlijke kleuterzoektocht, gebaseerd op
het exclusieve boek ‘Emma en Otis vinden een muntje’
van de bekende kinderauteur en -illustratrice Liesbet
Slegers laat kleuters op een leerrijke en uitdagende
manier kennismaken met archeologie. Elk kindje ontvangt op het einde een echt diploma Junior archeoloog
én een mooie beloning! Geschikt voor 4- tot 7-jarigen.

9 	BOCHOLTER GRAVEN - ZELFSTANDIGE

Archeologische site ’De Rieten’

Ga wandelen in de omgeving van een uniek
archeologisch overblijfsel: een middeleeuwse
grensverdediging.

12 	OUDE VERHALEN VAN OUDSBERGEN

WANDELING MET VIRTUELE BLIK
Wandeling | 21 en 22 mei

N apoleonsdijk Archeologische site
ter hoogte van wandelknooppunt 160 en
grensovergang Nederland, 3950 Bocholt

Rietenstraat z/n,
3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

HERLEVEN TIJDENS SUPERLEUKE
WORKSHOPS EN WANDELINGEN
VOOR KINDEREN
Workshops | 22 mei (14 - 18 u.)

Kinderen kunnen aan de hand van leuke workshops
en wandelingen kennismaken met de interessante
geschiedenis van Oudsbergen en de boeiende wereld
van de archeoloog.
Archeologische site ’De Rieten’

Rietenstraat z/n,
3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

ACTIVITEITEN IN
13 	OUDE VERHALEN VAN OUDSBERGEN

HERLEVEN TIJDENS EEN PRACHTIGE
GEGIDSTE WANDELING!
Begeleide wandeling | 22 mei (14 - 18 u.)
Grafheuvels met bijzondere vondsten uit aardewerk,
ijzer en brons vertellen je een interessante portie geschiedenis. Onderweg brengt een gids korte verhalen
over dit ver verleden. Er zullen ook demonstraties van
metaaldetectoristen te zien zijn.

A rcheologische site ’De Rieten’
Rietenstraat z/n,
3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

14 	WORD ARCHEOLOOG VOOR ÉÉN DAG’ IN

HET ARCHEOLOGISCH PARK ‘DE RIETEN’
Begeleide wandeling | 22 mei (14 - 18 u.)
Arne de archeoloog neemt je mee op reis naar de
IJzertijd. Met behulp van een grondplan, een meetlint
en een vergrootglas vind je antwoorden op de vragen
in de begeleidende brochure. Neem een smartphone
mee, scan de QR-codes, voer speelse opdrachten uit
en los de raadsels op. Ben jij een Kelt of een Romein?
Geschikt vanaf 9 jaar.

A rcheologische site ’De Rieten’
Rietenstraat z/n,
3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen)

15 	WANDELING LANGS DE GEOLOGISCHE

WAND VAN AS
Wandeling | 20, 21 en 22 mei

Via een trappentoren van 8,5 meter hoog kan je dit
bijzonder geologisch monument op verschillende
niveaus bezichtigen. Een wandeling van 3,4 km brengt
je langs deze bijzondere plek waar geologische
afzettingen een geschiedenis van bijna 300 000 jaar tot
leven brengen.

T oegangspoort Station As
Stationsstraat 124, 3665 As

PROVINCIE LIMBURG
16 	GRATIS BEZOEK AAN HET REGIONAAL

ARCHEOLOGISCH MUSEUM
Open dag | 20, 21 en 22 oktober

Ontdek het verleden van de streek van Maaseik aan de
hand van unieke archeologische vondsten.

R egionaal Archeologisch Museum (RAM)
Markt 45, 3680 Maaseik

17 	KLEINE ARCHEOLOGEN, GROTE VONDSTEN

Voorleesspel | 21 en 22 mei

(10.30 - 12.00 u. en 14.00 - 15.30 u.)
Een interactief voorleesspel laat de allerkleinste onder
ons kennismaken met de wereld van archeologie.
Daarna start de zoektocht naar voorwerpen uit het
verhaal doorheen het archeologisch museum, om af te
sluiten met leuke doe-opdrachtjes!

R egionaal Archeologisch Museum (RAM)
Markt 45, 3680 Maaseik

18 	FIETSEN LANGS DE SCHANSEN

VAN TESSENDERLO
Fietstocht | 20, 21 en 22 mei

Deze fietsroute van 23 km neemt je mee langs de zes
boerenschansen van Tessenderlo.
Meer informatie over de route via:
cultuurenerfgoeddemerode.be/projecten/
archeologiedagen-20-21-en-22-mei-2022
Sint-Martinuskerk Tessenderlo

Markt z/n, 3980 Tessenderlo

19 	DIGITALE TENTOONSTELLING OVER DE

SCHANSEN VAN TESSENDERLO
Rondleiding | 22 mei (10 - 18 u.)

Kom ontdekken waar de Looise samenlevingen zich
verschansten in tijden van nood in het museum de
Kelder. Deze digitale tentoonstelling neemt je mee
langs de boerenschansen van Tessenderlo.
Museum De Kelder

Markt 15a, 3980 Tessenderlo

ACTIVITEITEN IN
20 VERSCHANS JE IN TESSENDERLO

Rondleiding | 22 mei (10 - 17 u.)
In het museum De Kelder kan je in de tentoonstelling
‘Verschans je in Tessenderlo’ via panelen de vele
archeologische vondsten van ‘burchten’ uit de 17de
eeuw, gemaakt van aarde, ontdekken. Een gids van de
vereniging Testa verstrekt hierbij gratis uitleg.
M
 useum De Kelder
Markt 15a, 3980 Tessenderlo

21 WAT ALS VONDSTEN KONDEN SPREKEN?

Begeleide rondleiding | 22 mei (14 - 17 u.)
Archeoloog Bart Vanmontfort (KU Leuven) vertelt
over de neanderthalers en hun kennis aan de hand
van vondsten die op de Neanderthalersite gevonden
werden.

N eanderthalersite
Neanderthalerweg z/n, 3620 Lanaken

22 	ARCHEOLOGISCHE WANDELING ROSMEER

Begeleide wandeling | 22 mei (14 - 17 u.)

Op diverse sites in Rosmeer bij Bilzen werden voorwerpen gevonden uit de steentijd van de bandkeramiekers, uit de ijzertijd, van de Romeinen en de Merovingers. De gidsen nemen je bij deze landschappelijke
wandeling mee naar deze sites en laten u onderweg
eveneens genieten van prachtige vergezichten.

Kerkplein

Kerkstraat 45a, 3740 Rosmeer (Bilzen)
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23 	GA OP WANDEL EN ONTDEK

SINT-TRUIDEN ONDERGRONDS!
Wandeling | 21 en 22 mei
Ga met de wandelapp op archeologische ontdekkingstocht (4,2 km) langs archeologische sites en oude
stadspoorten van Sint-Truiden. Met de code in de app
krijg je onder meer gratis toegang tot de ondergrondse
crypte en de Kapucijnenkapel. Bovendien kan je tussen
14 - 18 uur op verschillende locaties in de stad nog
meer ontdekken over het archeologisch verleden
van Sint-Truiden dankzij de uitleg van de aanwezige
archeologen!

S tartpunt: Groenmarkt z/n
3800 Sint-Truiden

24 	SINT-TRUIDEN ONDERGRONDS

Tentoonstelling | 20, 21 en 22 mei (10 - 17 u.)
Kom in de Crypte van de Abdij de unieke archeologische vondsten en de metaaldetectievondsten uit de
omgeving ontdekken.

C rypte aan het kerkveld, Abdij
Diesterstraat 1, 3800 Sint-Truiden

25 	LANDMARK ROMEINSE VILLA

Wandeling- of fietstocht |
20, 21 en 22 mei

Ontdek al wandelend of fietsend het landmark Romeins
villalandschap op de Bollenberg in Borgloon.
Dit ontwerp van kunstenaar Hans Lemmen doet je
stilstaan bij het belang van Haspengouw en haar
unieke landschap voor de Romeinen. Geniet onderweg
ook langs de Romeinse Kassei (het Romeinse tracé
Tongeren-Tienen) van het adembenemende panorama.

L andmark Romeinse Villa
Romeinse Kassei z/n, 3840 Borgloon

ACTIVITEITEN IN
26 	PER PEDES, WANDELEN LANGS

DE ROMEINSE WEG
Wandeling | doorlopend

Wandeling van ca. 2,5 km begeleid door
2D- en 3D-beelden en audiofragmenten
in het centrum van Tongeren.
Toerisme Tongeren
Via Julianus 2, 3700 Tongeren

27 	‘EMMA EN OTIS’ -GEZINSWANDELING /

KLEUTERZOEKTOCHT
Avontuurlijke kinderwandeling |
21 en 22 mei (10 - 18 u.)

Deze avontuurlijke kleuterzoektocht, gebaseerd op
het exclusieve boek ‘Emma en Otis vinden een muntje’
van de bekende kinderauteur en -illustratrice Liesbet
Slegers laat kleuters op een leerrijke en uitdagende
manier kennismaken met archeologie.
Elk kindje ontvangt op het einde een echt diploma
Junior archeoloog én een mooie beloning!
Geschikt voor 4- tot 7-jarigen.

Toerisme Tongeren
Via Julianus, 3700 Tongeren

28 PERMANENTE TENTOONSTELLING ‘VAN

NEANDERTHALER TOT GALLO-ROMEIN’
Tentoonstelling met audiogids |
22 mei (10 - 18 u.)
Tentoonstelling op kindermaat

Ontdek het boeiende verhaal van de mens in onze
regio, van in de prehistorie tot het einde van
de Romeinse tijd. Neanderthalers, de eerste boeren,
Kelten, Gallo-Romeinen en Germanen: ze lieten
allemaal hun sporen na.
Wil je op een speelse manier samen met je kinderen de
permanente tentoonstelling ontdekken? Dat kan! Haal
een boekje op aan het onthaal en neem deel aan een
supertoffe kijktocht! Voor beginnende en meer ervaren
speurneuzen.
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G allo-Romeins Museum
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren
gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/
Exhibitions/Register

29 	ACHTER DE SCHERMEN

Rondleiding | 22 mei (13.30 - 17 u.)
(elk half uur start een rondleiding / inschrijven)
Kom dankzij een unieke blik achter de schermen te
weten hoe voorwerpen van de museumcollectie in het
museumdepot bewaard, onderzocht en geregistreerd
worden.

G allo-Romeins Museum
Kielenstraat 15, 3700 Tongeren
gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/
Exhibitions/Register

30 	K
 IES EEN VONDST!

Gegidste rondleiding | 22 mei (13.30 - 17 u.)
(elk half uur start een rondleiding / inschrijven)
Een ervaren gids toont je niet enkel de hoogtepunten
van de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler
tot Gallo-Romein’, maar beantwoordt ook met veel
plezier al je vragen over de vooraf gekozen favoriete
voorwerpen, gekozen aan de hand van postkaarten.
Gallo-Romeins Museum

Kielenstraat 15, 3700 Tongeren
gallo-romeinsmuseum.recreatex.be/
Exhibitions/Register

Wil je activiteiten ontdekken in de andere
provincies? Surf dan naar
www.archeologiedagen.be

Volg ons op

V.U. Provincie Limburg - Universiteitslaan 1 - 3500 Hasselt

Check het overzicht op www.archeologiedagen.be
voor de actuele informatie en extra activiteiten
in jouw buurt.

