
Zeeland in de IJzertijd 

 13 oktober, 19:30 

 Stadhuismuseum, Zierikzee (Meelstraat 6) 

 € 3,50 excl. museumbezoek 

Lange tijd was er maar weinig bekend over hoe de mensen leefden in Zeeland tijdens de 

IJzertijd. Rond de jaren negentig waren wel veel vondsten, maar slechts weinig echte spo-
ren gevonden. Rond de jaren negentig publiceerde de toenmalig provinciaal archeoloog be-

langrijk werk over dit onderwerp, maar recente onderzoeken hebben onze kennis flink ver-
groot. Vooral sinds onderzoek op Walcheren in Grijpskerke, Oostkapelle en Serooskerke we-
ten we meer. Archeoloog Robert van Dierendonck (SCEZ) zal je tijdens een lezing alles ver-

tellen over de Zeeuwen van toen! 

 

Archeologie op Schouwen-Duiveland 

 14 oktober, 11:00-17:00 

 Stadhuismuseum, Zierikzee (Meelstraat 6) 

 gratis, excl. museumbezoek 

Op zaterdag 14 oktober zijn de leden van de Archeologische Werkgroep Schouwen-
Duiveland de hele dag aanwezig in het Stadhuismuseum in Zierikzee. In het museumcafé 

laten zij, in het kader van de Nationale Archeologiedagen, verschillende Schouwen-
Duivelandse vondsten zien. Ook geven ze demonstraties met een metaaldetector. Heb je 

zelf wel eens iets gevonden met een metaaldetector, bijvoorbeeld in je eigen tuin, en ben je 
benieuwd wat het is? Neem het dan mee naar het museum; de leden van de werkgroep 

vertellen je er graag meer over! 

 

Vliedbergen en het leven op Walcheren tijdens de middeleeuwen 

 13 en 15 oktober, 11:00 / 13:00 / 15:00 

 Terra Maris, Oostkapelle (Duinvlietweg 6) 

 € 6,50 volwassenen / € 4,00 kinderen 4-16 

In Terra Maris in Oostkapelle staan archeologen Bernard Meijlink en Bram Silkens van de 

Walcherse Archeologische Dienst klaar om je van alles te vertellen over Zeeuwse vliedber-
gen. Lange tijd waren dit maar mysterieuze bergjes in het landschap, maar gaandeweg zijn 
we er steeds meer over te weten te komen. Maar wat zijn het dan precies? En hoe leefden 

de mensen tijdens de middeleeuwen op Walcheren? Kom luisteren in het museum! 

 

 

 

Tijdens de Nationale Archeologiedagen 2017 op 13, 14 en 

15 oktober duiken we in Zeeland ‘ondergronds’! Op ver-
schillende locaties zijn vondsten te bewonderen en wor-

den er leuke activiteiten georganiseerd voor alle leeftij-

den.  

ACTIVITEITENPROGRAMMA ZEELAND 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1422/zout-zeeuws-goud-uit-de-ijzertijd
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1422/zout-zeeuws-goud-uit-de-ijzertijd
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/423/middeleeuwse-barbecue-in-zierikzee
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/423/middeleeuwse-barbecue-in-zierikzee
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1137/leven-in-de-walcherse-ringwalburgen


Archeologisch Kloetinge 

 14 oktober, 13:00-16:00 

 Geerteskerk, Kloetinge (Geertesplein 24) 

 gratis 

In Kloetinge komt er op zaterdag 14 oktober van alles uit de kast! In en om de Geerteskerk 
kun je meedoen aan activiteiten of archeologen en amateurarcheologen uithoren over het 

vak. Zo vertelt Karel-Jan Kerckhaert (Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsver-
band) je alles over vondsten uit Kloetinge en komt prof. dr. Egbert Lantinga (Wageningen 
University & Research) spreken over zijn historisch onderzoek over Kloetinge. Frank de 

Klerk (Gemeentearchief Goes) neemt je mee op een archeologische wandeling door Kloetin-
ge, waarbij ook de kasteelberg in de tuin van de familie Lenshoek wordt bezocht. Dicky de 

Koning en Aad Bruijns (AWN) vertellen over de bijzondere grafsteen die sneuvelde in 2016 
en werd gerepareerd. Kinderen kunnen de archeologen een handje helpen, door te helpen 

met het ontcijferen van de mysterieuze letters op de grafsteen en potjes te plakken! 

 

Archeologische wandeling door Sluis 

 13 oktober, 13:30-15:00 

 Hoogstraat, Sluis (verzamelen bij ingang begraafplaats) 

 gratis, aanmelden: awilleboordse@gemeentesluis.nl / 0117-457134  

Gids Henk Hendrikse neemt je mee op een archeologische en historische wandeling door 
Sluis! Onderweg komt er van alles aan bod, maar we zullen vast verklappen dat hij gaat 
vertellen over het Groot en Klein Kasteel uit de late middeleeuwen, de 15de-eeuwse stads-

muur, de stadswallen, -grachten en –poorten uit de 16de-18de eeuw en de verwoestingen 
van Sluis in de Franse tijd en de Tweede Wereldoorlog. Op de route liggen ook een kanon 

uit de late 16de eeuw en natuurlijk het Belfort. Voor en na de rondwandeling kun je deze 

bezoeken, en de archeologische tentoonstelling bekijken. 

 

Archeologische wandeling door Aardenburg 

 14 oktober, 14:00-15:15 

 Gemeentelijk Archeologisch Museum, Aardenburg (Marktstraat 18) 

 gratis, aanmelden: awilleboordse@gemeentesluis.nl / 0117-457134  

Er is in Zeeland veel archeologisch en historisch onderzoek gedaan naar Aardenburg. Het is 
een oude stad, waar ook veel vondsten uit de Romeinse tijd werden gedaan. Op 14 oktober 
neemt gids Rudy van Renterghem je mee op een rondleiding door de stad, die gaat starten 

bij het Gemeentelijk Archeologisch Museum. De tocht voert onder andere langs de Sint-
Baafskerk, de Kaaipoort, de wallen en het castellumterrein. Teruggekomen in het museum 

wordt je ontvangen met een hapje en een drankje, en kun je ook het museum bezoeken.  

 

Archeologische collectie Aardenburg 

 14 oktober, 13:00-17:00 

 Gemeentelijk Archeologisch Museum, Aardenburg (Marktstraat 18) 

 € 3,50 volwassenen / € 2,50 7-18 / gratis 0-7 

Bezoek het Gemeentelijk Archeologisch Museum! Je kunt met al je vragen terecht, en ook is 

er de tentoonstelling (Niet) Alles op één kaart. Ontwikkeling van de historische cartografie 

van West-Zeeuws-Vlaanderen.  

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1643/hoge-pad-kloetinge
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/395/sluis
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/1022/romeins-aardenburg-steunpunt-in-de-verdediging-van-de-noordzee


Graven in de haven!  

 13 en 14 oktober, 10:00-12:30 / 13:00-16:00 

 15 oktober, 14:00-16:00 

 ‘s Landshuis, Hulst (Steenstraat 37, VVV) 

 gratis 

In het ’s Landshuis in Hulst is de tentoonstelling ‘Graven in de haven’ te bezoeken. De ten-
toonstelling bestaat uit de archeologische vondsten die werden gedaan tijdens de opgravin-
gen in 2011 op de plek waar de Nieuwe Bierkaai is aangelegd. Er werden onder andere res-

ten van huizen, bruggen, kademuren en delen van meerdere boten gevonden. Op de zater-
dag worden er ook activiteiten georganiseerd voor kinderen: bij goed weer kun je zoeken 

met een detector in de tuin, in de werkruimte kun je potten plakken, graan malen en hune-

bedjes bouwen! 

 

Gezocht en Gevonden 

 14 oktober, 10:00-17:00 

 Museum Oud Westdorpe, Westdorpe (Graafjansdijk A 190) 

 gratis  

Tijdens opgravingen in 2013 werden zeer bijzondere middeleeuwse vondsten gedaan in 
Gent. Eenmalig zijn ze te zien tijdens de Nationale Archeologiedagen, een buitenkans dus! 
Amateurarcheologen geven uitleg, en kunnen je meer vertellen over jouw eigen vondsten, 

dus neem deze vooral mee. Op deze dag wordt ook het boek Gezocht en gevonden. Bodem-
vondsten uit Gent gepresenteerd, over de meer dan 1000 vondsten waar je vandaag een 

selectie kunt bekijken. Het boek bevat prachtige foto’s en beschrijvingen en is een aanrader 

voor iedereen die geïnteresseerd is in archeologie. 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/842/hulst-1
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/499/dijkdorp-westdorpe

