
 
 

Projectenoverzicht Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-
Holland 2016-2021 
Met de subsidieregeling worden publieksgerichte archeologische activiteiten in Zuid-Holland 

ondersteund. Zo kan interactief en op originele wijze kennis gemaakt worden met het verborgen 

verleden onder onze voeten. Allemaal met het doel om de zichtbaarheid te vergroten van 

archeologische vondsten voor een breed publiek. Voor meer informatie: www.zuid-

holland.nl/@13858/archeologie-publiek  

 

2021 
- Gemeente Hillegom - Archeologisch onderzoek Burgemeester Van Nispenpark Onderzoek naar 

opgraving van de fundamenten van een 17e -eeuwse boerderij met informatiebord in het park en 

het maken van een publicatie.  

- Stichting Rolf - Het ontstaan van Holland Maak kennis met erfgoed en archeologie van het 

Ontstaan van Holland in IJsselmonde door promotiefilms over Rolf-fietsroute, onderhoud en 

Engelstalige folder en boek deel 5. 

- Stichting Valkenburgse Toren - Verbinding binnenmuseum en buitenmuseum Valkenburg - 

deelplan replica’s 3D replica’s en maquettes vormen een buitenmuseum dat het Romeinse 

verleden zichtbaar maakt.  

- Beleef Het Verleden - Textiel uit Hollandse Bodem-archeologische vondsten uit de 17de en de 

18de eeuw Onderzoeken en ontsluiten van archeologisch textiel van de 17de en 18de eeuw, 

publicatie en publieksactiviteiten.  

- TGV teksten en presentatie - Oud onderzoek bij archeologische vrijwilligers Samen met 

vrijwilligers oud onderzoek inventariseren en ontsluiten, met overleg, inventarisatie en 

organiseren Wikipedia workshops.  

- Vlaardingen Partners - Vlaardingen 750 jaar stad Tentoonstelling reconstructie Vlaardingen van 

1273 in diverse vormen in het kader van 750 jaar stadsrechten. Ook animatiefilm, archeologisch 

onderzoek, maquette en symposium.  

- Streekmuseum Goeree Overflakkee - Het Romeinse Legioen op Goeree Overflakkee 

Thematentoonstelling van Romeinse topvondsten, publicatie, Romeinse dag, Jeugdmagazine en 

Romeinse les en rondleidingen voor Primair.Onderwijs..  

- RHP Proos - Expositie Strijd in de Graventijd 2023 Tijdelijke expositie over veldslagen in de 

nadagen van het Graafschap Holland (15e eeuw). Met lezingen, website ontwikkeling en folder.  

- Chorus Archeologie - Romeinse vondsten onderzoeken uit het fort en de vicus van Albaniana en 

Nigrum Pullum Project waarin archeologen met publiek vondsten uit fort en vicus onderzoeken, 

met speurtocht door Fort en Vicus. 

- Stichting HISTORIE-KS - Playmobiltentoonstelling Strijd om Holland Playmobiltentoonstelling, 

inclusief speurtocht en randprogrammering voor Primair onderwijs. en bso’s. 

- ADC Archeologisch Diensten Centrum - Publieksparticipatie opgraving Romeinse havenplaats 

Goedereede Vrijwilligers nemen deel aan veldwerk, organiseren open dag, werken mee aan 

vondstverwerking en dragen bij aan de uitwerking.  

2020 
- AM Adviespraktijk - Zoek mee naar verdwenen Romeinse stad De Oude Wereld Publieke 

zoektocht naar verdwenen Romeinse stad op Goeree Overflakkee, bijeenkomst en publicatie. 

https://romeinsekust.nl/op-zoek-naar-de-oude-wereld/  

http://www.zuid-holland.nl/@13858/archeologie-publiek
http://www.zuid-holland.nl/@13858/archeologie-publiek
https://romeinsekust.nl/op-zoek-naar-de-oude-wereld/
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- PRAE - Steentijd! Publieksboek, hands-on workshops voor jong en oud op diverse plekken en 

online filmpjes (tutorials) over de steentijdtopvondsten van Zuid-Holland. 

https://prae.nu/index.php/prae-projecten/steentijd  

- Stichting Rolf - Het Ontstaan van Holland Maak kennis met Ontstaan van Holland, met 

tentoonstelling, actualisatie website en publicatie ‘Het Mysterie van het kasteel van Rhoon’. 

www.stichting-rolf.nl/ 

- Stichting Bibliotheek Rijn en Venen - Gold Case Alphen Tentoonstelling over regionaal 

archeologisch onderzoek en lokale opgravingen/vondsten, lesprogramma, lezingen/rondleidingen, 

VR-Tour en Workshop 3D printen. 

- Stichting Mooi Matilo - Keten in Park Matilo Activiteitenprogramma bij Limes-bezoekerscentrum 

in Park Matilo, festival, beschildering buitenmuren, rondleiding, workshops en lesprogramma. 

https://parkmatilo.nl/  

- Gemeente Vlaardingen - Herinneringsmonument Slag bij Vlaardingen Ontwikkeling monument 

dat herinnert aan de Slag bij Vlaardingen en het Ontstaan van Holland, i.s.m. leerlingen en 

samenleving.  

- Erfgoed Leiden - Duizend vondsten virtueel naar buiten Ontwikkelen 3D foto’s van Leidse en 

regionale collecties in mobiele hologram vitrines. Inclusief cursus, vitrines en een pilot op locatie. 

www.erfgoedleiden.nl/  

- RGJ Peeters - eXpeditie Zuid Holland Eigentijdse, online jeugddocumentaireserie over archeologie 

& geschiedenis met 2 afleveringen per onderwerp. www.expeditie.tv/  

- Stichting Museum Voorschoten - Junior archeologen in Voorschoten Leerlingen van groep 7/8 

ervaren wat het werk van een archeoloog inhoud. 

https://website.museumvoorschoten.nl/kinderactiviteiten/  

- Rijksmuseum van Oudheden - Publieksboek Doggerland Publieksboek bij tentoonstelling over 

Doggerland. https://www.rmo.nl/online-shop/doggerland-verdwenen-wereld-in-de-noordzee/  

- Historische Kring Nieuwpoort - Archeologische vondsten Molenkade Tentoonstelling en 

publicatie over vondsten in Groot-Ammers, educatie en activiteitenboekje P.O.. 

https://historischekringnieuwpoort.nl/  

- Stichting Vlaardingen 1018 - Evenement Flardinga Handel en Wandel 2020. 3 delen: ArcheoShop: 

Graven, vinden en determineren en expositie op pop-up locatie. Nabootsing van middeleeuwse 

handelspost en - handelsroute. Middeleeuwse markt, re-enactment, podiumkunsten en 

visualisatie van burcht van Dirk III. www.vlaardingen1018.nl/Agenda  

- TGV teksten & presentatie - Fietsen langs Het ontstaan van Holland Fietsroutes langs beleefbare 

archeologische plekken uit 950-1300, het land van de graven van Holland. In samenwerking met 

AWN en historische verenigingen.  

- Stichting Steenovens Klein Hitland - Publieksbereik Archeologie Steenovens Klein Hitland 

Graafbijeenkomsten, determineren vondsten, inrichten ruimte, tentoonstelling en boekpublicatie. 

www.steenovenskleinhitland.nl/  

- TGV teksten en presentatie - Zuid-Hollanders en hun water nu en toen Mobiele tentoonstelling, 

ondersteund door vlogs met interviews over (pre)historische en huidige omgang met het water.  

2019 
- Stichting Historie-KS - Hollands Historisch Festijn Een festijn over archeologisch erfgoed op het 

Binnenhof als “historisch centrum van de macht”. https://hollandshistorischfestijn.nl/  

- Stichting Vlaardingen 1018 - Evenement Flardinga Ontluikt 2019 2 onderdelen: Flardinga Viert: 

Herbeleving van de tijd na de Slag bij Vlaardingen. Banket van Flardinga, Flardinga Burcht Spelen 

https://prae.nu/index.php/prae-projecten/steentijd
http://www.stichting-rolf.nl/
https://parkmatilo.nl/
http://www.erfgoedleiden.nl/
http://www.expeditie.tv/
https://website.museumvoorschoten.nl/kinderactiviteiten/
https://www.rmo.nl/online-shop/doggerland-verdwenen-wereld-in-de-noordzee/
https://historischekringnieuwpoort.nl/
http://www.vlaardingen1018.nl/Agenda/Agenda
http://www.steenovenskleinhitland.nl/
https://hollandshistorischfestijn.nl/


Projectenoverzicht Subsidieregeling publieksbereik archeologie Zuid-Holland 2016-2021 

 

 

en - Vieringhe. Riddertoernooi: Riddertoernooi tijdens één weekend, met tentenkamp van de 

ridders. www.vlaardingen1018.nl/Agenda  

- Streekmuseum Goeree-Overflakkee - Schateiland Goeree-Overflakkee Tentoonstelling rondom 

de aardewerken kookpot, lesmateriaal, film en online game. 

www.streekmuseum.nl/tentoonstellingen/schateiland-goeree-overflakkee/  

- Gemeente Vlaardingen – Flardinga Ontluikt - Archeologieprogramma Het publiek wordt via 

activiteiten bij openbare booronderzoeken betrokken.  

- Stichting Tapijt van Vlaardingen - Tapijt van Vlaardingen Fase 2 van de realisatie van een groot 

tapijt waarop de geschiedenis van Vlaardingen wordt verbeeld. https://tapijtvanvlaardingen.nl/  

- Rolf - Rolf en het Ontstaan van Holland Uitbreiding Rolfroute, productie van verhalen over 

archeologische opgravingen en lied/gedichtenboek over erfgoed in IJsselmonde. 

https://www.stichting-rolf.nl/ 

- Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg - Spitten in de tuin van de bovenmeester 

Publicatie over de opgraving in de tuin van Herenstraat 1. www.awlv.nl/spitten-in-de-tuin-van-de-

bovenmeester/  

- Ipse de Bruggen - Limes Classic Groot fietsevenement waarbij de Limes centraal staat, waaraan 

zowel recreatieve als sportieve fietsers mee kunnen doen. www.limesclassic.nl/  

- Eaglescience Software - Archeologica 2.0 Doorontwikkelen, vermarkten en verduurzamen van 

app ‘Archeologica’. www.eaglescience.nl/portfolio/archeologica-2/  

- Stichting Federatie Broekpolder - Reconstructie en educatief gebruik Middeleeuwse Huizen 

Reconstructie van 2 huizen uit de tijd van de Slag bij Vlaardingen (1018). www.broekpolder-

vlaardingen.nl/masamuda  

- Stichting Duurzaam Onderzoek en Educatie voor de 21e eeuw - Grand Tour door het landschap 

Presentatie en reisboek waarmee 20 eeuwen geschiedenis d.m.v. archeologie en tekens in het 

landschap wordt herbeleefd. https://culthis.nl/onewebmedia/Reisboekje%203%20Grand%20Tour.pdf 

- Beleef het Verleden - Verborgen dracht in de schijnwerpers Publicatie en lezingen over 

vrouwenkleding in de vroegmoderne tijd. Met replica’s, kostuumcollecties en schilderijen. 

www.beleefhetverleden.nl/7467-2  

- Stichting Kasteel Develstein - Kasteel Develstein 5D De 5D presentatie van Kasteel Develstein. Via 

de mobiele telefoon is het kasteel in verschillende tijden zichtbaar. www.kasteeldevelstein.com/ 

- Rijksmuseum van Oudheden - Een Romeinse weg in het Rijksmuseum van Oudheden Gebruik 

deel Romeinse weg N206 in Katwijk bij tijdelijke tentoonstellingen en bruikleen. www.rmo.nl/ 

- Stichting Oude Hollandse Waterlinie - Routes langs de Ruïnes van het rampjaar Brochure met 

recreatieve routes langs archeologische sporen over rampjaar 1672 en Oude Hollandse Waterlinie. 

https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-rampjaar/  

- AWN Rijnstreek - Publicatie Reeks AWN, afdeling Rijnstreek Uitgave publieksboeken waarin 

uitgevoerde opgravingen zijn uitgewerkt. https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/  
- Stichting Valkenburgse Toren - Actualisering expositie Romeinen in Valkenburg Actualisatie en 

modernisatie van de expositie in het Torenmuseum, over castellum Praetorium Agripinae en vicus 

De Woerd. https://www.oudvalkenburgzh.nl/vov_J35/index.php/torenmuseum  

- Vestigia - Corbulo en zijn Kanaal Publicatie overzichtswerk met 20 jaar onderzoek over het Kanaal 

van Corbulo. www.vestigia.nl/project/inventariserend-veldonderzoek-voor-werelderfgoednominatie-van-

de-romeinse-limes/  

- De kleine ambassade - Erfgoedfilm Archeologische film voor en door kinderen gemaakt, over de 

geschiedenis van Schiedam, doe-plattegrond en speurtocht. www.dekleineambassade.nl/wat-we-

doen/erfgoedfilm  

http://www.vlaardingen1018.nl/Agenda/Agenda
http://www.streekmuseum.nl/tentoonstellingen/schateiland-goeree-overflakkee/
https://tapijtvanvlaardingen.nl/
http://www.awlv.nl/spitten-in-de-tuin-van-de-bovenmeester/
http://www.awlv.nl/spitten-in-de-tuin-van-de-bovenmeester/
http://www.limesclassic.nl/
http://www.eaglescience.nl/portfolio/archeologica-2/
http://www.broekpolder-vlaardingen.nl/masamuda
http://www.broekpolder-vlaardingen.nl/masamuda
https://culthis.nl/onewebmedia/Reisboekje%203%20Grand%20Tour.pdf
http://www.beleefhetverleden.nl/7467-2
http://www.kasteeldevelstein.com/
http://www.rmo.nl/
https://rampjaarherdenking.nl/routes-langs-het-rampjaar/
https://www.awn-archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/
https://www.oudvalkenburgzh.nl/vov_J35/index.php/torenmuseum
http://www.vestigia.nl/project/inventariserend-veldonderzoek-voor-werelderfgoednominatie-van-de-romeinse-limes/
http://www.vestigia.nl/project/inventariserend-veldonderzoek-voor-werelderfgoednominatie-van-de-romeinse-limes/
http://www.dekleineambassade.nl/wat-we-doen/erfgoedfilm
http://www.dekleineambassade.nl/wat-we-doen/erfgoedfilm
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- PRAE - De Heerlijkheid van Alfen Archeologie en geschiedenis van Alphen a/d Rijn (17e-19e eeuw) 

in wandelapp, erfgoededucatie P.O. en historisch festival. https://prae.nu/index.php/prae-

projecten/de-heerlijkheid-van-alfen  

- Chorus Archeologie - Romeinse Vicus in Leiden – Matilo – deel 2 Verhaal over de gewone mens in 

de Romeinse vicus, kampdorp bij het fort, TENToonstelling en pop-up Archeohotspot. 

www.roommeerburg.nl/romeinse-vicus-2 

2018 
- Stichting HISTORIE-KS - Hollands Historisch Festijn The Hague Festijn om het archeologisch 

erfgoed van het Binnenhof tot leven te brengen. https://hollandshistorischfestijn.nl/  

- Stichting Reuvens - Reuvensdagen 2018 in Vlaardingen De Reuvensdagen worden uitgebreid met 

het Ontstaan van Holland (excursies naar Museum Vlaardingen en Educatief Archeologisch Erf in 

de Broekpolder). www.reuvensdagen.nl/wp-content/uploads/2019/09/2018-Vlaardingen.pdf  

- Stichting Vlaardingen 1018 - MISSA! Een herdenking en viering over deze bijzondere gebeurtenis 

d.m.v. een moderne mis over het ontstaan van Holland, door koren in verschillende steden. 

www.vlaardingen1018.nl/  

- SAP - Expositie scholen van vondsten uit het provinciaal archeologisch depot Tentoonstellen van 

vondsten op scholen, ontsloten met app en website. 

www.begaafdheidsprofielscholen.nl/nieuwsbericht/project-expositie-op-scholen-van-archeologische-

vondsten/  

- Gemeente Vlaardingen - Archeologieprogramma Slag bij Vlaardingen/ Ontstaan van Holland 

Programma rondom het thema Vlaardingen 1018, met specialistisch archeologisch onderzoek, 

openbare boringen en informatiepaneel. www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/  

- Historische Vereniging Oud-Schipluiden - Zichtbaar en beleefbaar maken Kasteel Keenenburg 

Reizende tentoonstelling met vondsten, maquette, lesbrief, speurtocht en opgraving voor 

kinderen. http://historischeverenigingoud-schipluiden.nl/  

- Gemeente Alphen aan den Rijn - Archeologie van Oudshoorn in de etalage Pop-up expositie in 

etalages in de Hooftstraat met artefacten uit opgravingen, met app en informatieborden. 

file:///P:/Downloads/folder_tentoonstelling.pdf  

- Stichting Rolf - Rolf en het ontstaan van Holland Archeologische fietsroute met borden langs 

opgravingslocaties, verzameling verhalen over het ontstaan van dorpen en liedjes voor scholen. 

www.stichting-rolf.nl/ 

- Gemeente Delft - Alle hout is geen timmerhout. Delftse gebruiksvoorwerpen Boek over laat- en 

post middeleeuwse houten voorwerpen uit Delft, lezingen en tentoonstelling. 

https://erfgoeddelft.nl/nieuws/niet-al-het-hout-is-timmerhout 

- Stichting Ontsloten Verleden - Romeinse Vicus in Leiden-Matilo Pop-up ArcheoHotspot in 

TENToonstelling over de gewone mens in de vicus. (3D-) bouwen en puzzelen. https://parkmatilo.nl/ 

- Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs - Documentaire ontstaansgeschiedenis Lansingerland 

Documentaire over de archeologische ontstaansgeschiedenis van het landschap tussen de Rotte 

en de Schie. https://sites.google.com/site/hvberkelrodenrijs/projecten/realisatie-dvd/projectplan  

- Stichting Kasteel Develstein - Archeoscoop Kasteel Develstein ‘Archeoscoop’ met vitrines met 

vondsten, app en informatiezuil in museum De Vergulde Swaen. 

www.kasteeldevelstein.com/archeoscoop  

- Expeditie Zuid-Holland - Mosasaurusfilm Eigentijdse, online jeugddocumentaireserie over 

archeologie & geschiedenis met 4 afleveringen over het Ontstaan van Holland en de Limes. 

www.mosasaurusfilm.nl/expeditie  

https://prae.nu/index.php/prae-projecten/de-heerlijkheid-van-alfen
https://prae.nu/index.php/prae-projecten/de-heerlijkheid-van-alfen
http://www.roommeerburg.nl/romeinse-vicus-2
https://hollandshistorischfestijn.nl/
http://www.reuvensdagen.nl/wp-content/uploads/2019/09/2018-Vlaardingen.pdf
http://www.vlaardingen1018.nl/
http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/nieuwsbericht/project-expositie-op-scholen-van-archeologische-vondsten/
http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/nieuwsbericht/project-expositie-op-scholen-van-archeologische-vondsten/
http://www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/
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http://www.mosasaurusfilm.nl/expeditie
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- PRAE - Matilo leeft! Archeologische workshops en interactieve rondleidingen, met uitgave van 

publieksboekje over heilzame kruiden uit de historische tuinen van Matilo. 

https://prae.nu/index.php/prae-projecten/matilo-leeft  

- AWN Rijnstreek - Opgraving Merovingische boerderij Zanderij Publieke opgraving van boerderij 

in de Zanderij, boekjes over opgravingen in Bodegraven en ontwikkeling veendorp Nieuwveen. 

www.awn-archeologie.nl/  

- Claudia Thunnissen - Romeinse Vicus in Leiden-Matilo Flankerend programma Schepentochten, 

workshops, rondleidingen, lezingen en interactieve demonstraties tijdens Romeinenweek 2019. 

www.claudiathunnissen.nl/  

- Novitas Heritage - Time Windows Twee interactieve archeologische games met fysieke en digitale 

puzzels over archeologie van Zuid-Holland. https://novitasheritage.nl/product/time-windows-novitas-

heritage-2019/  

- Historische vereniging Goeree-Overflakkee - De Motte – Berwoutsmoer Onderzoek vondsten, 

tentoonstelling, presentatie en publicatie over resultaten van het onderzoek naar 13e -eeuwse 

nederzetting. www.demotte.nl/  

- Rijswijk buiten - Sion Hof van Weelde Bezoekers beleven met borden en een 3D-reconstructie de 

opgraving van het klooster en het latere landhuis . https://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/sion/  

2017 
- Stichting Historie KS - Haags Historisch Festijn 2017 Een 2 daags evenement om het archeologisch 

erfgoed van het Binnenhof en omgeving tot leven te brengen. https://hollandshistorischfestijn.nl/  

- Stichting Rijksmuseum van Oudheden - De Zuid-Hollandse Caesar Expositie gezichtsreconstructie 

van Julius Caesar. www.rmo.nl/collectie/aanwinsten/3d-reconstructie-julius-caesar/  

- Stichting Federatie Broekpolder - Reconstructie en educatief gebruik IJzertijdkano Vergulde 

Hand Reconstructie van de kano met oorspronkelijke methoden en gereedschappen. 

http://natsec.nl/tag/educatief-archeologisch-erf/  

- Stichting Vlaardingen 1018 - Escaperoom Slag bij Vlaardingen Escaperoom waar de Slag bij 

Vlaardingen en het ontstaan van Holland wordt verteld, met archeologische vondsten (replica’s) 

www.vlaardingen1018.nl/  

- Stichting VALUE - RoMeincraft Virtuele Verkenning van de Romeinse Limes Virtuele verkenning 

en nabootsing, met evenementen, online activiteiten en publicatie. https://romeincraft.nl/  

- Mevr. de Roos - De Schrijver van de graaf Historische roman tegen de achtergrond van de 

historische Slag bij Vlaardingen. https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/karin-de-roos/ 

- Muzee Scheveningen - Tentoonstelling Romeinse Kust Reizende tentoonstelling over het leven 

van Friezen, Romeinen e.a. aan de kust, boek, museumles Voortgezet Onderwijs. 

www.muzeescheveningen.nl/tentoonstellingen  

- Gemeente Leidschendam-Voorburg - Corbulo Festival Festival over Romeinse tijd, rondleiding, 

lezingen, theater, film, tentoonstelling, workshops. 

www.archeologiedagen.nl/act_archief_2018/romeins-kampement-in-voorburg/  

- Claudia Thunnissen - Soldaten Camping Matilo Evenement over soldatenbarakken in het 

Romeinse Matilo in Park Matilo om huisvesting van soldaten in het fort te ervaren, met 

overnachtingen, lezingen, workshops en films.  

- Geo-logical - ZHAAP: Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het Publiek Workshops, 

educatief project voor primair onderwijs, gastlessen, fietsroutes, reizende tentoonstelling en 

feestelijke afsluiting. http://zhaap.nl/  

https://prae.nu/index.php/prae-projecten/matilo-leeft
http://www.awn-archeologie.nl/
http://www.claudiathunnissen.nl/
https://novitasheritage.nl/product/time-windows-novitas-heritage-2019/
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http://www.demotte.nl/
https://www.rijswijkbuiten.nl/rijswijkbuiten/sion/
https://hollandshistorischfestijn.nl/
http://www.rmo.nl/collectie/aanwinsten/3d-reconstructie-julius-caesar/
http://natsec.nl/tag/educatief-archeologisch-erf/
http://www.vlaardingen1018.nl/
https://romeincraft.nl/
https://www.singeluitgeverijen.nl/auteur/karin-de-roos/
http://www.muzeescheveningen.nl/tentoonstellingen
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- Archeologische Vereniging Gouda - Cold Case Clarissenklooster Uitwerking opgraving klooster, 

anatomische lessen, boek en tentoonstelling. www.archeologieleeft.nl/archeosuccessen/cold-case-

clarissenklooster/ 

- Stichting Vlaardingen 1018 - Stadswandeling Speur- en Zoektocht Historische stadswandeling 

over themajaar Slag bij Vlaardingen-OvH, met app en augmented reality. www.vlaardingen1018.nl/  

- Chorus Archeologie - Romeinse Vicus in Zwammerdam deel 1 Vertellen van het verhaal van de 

gewone mens en uitwerking onderzoek in pop-up ArcheoHotspot Romeinse Vicus in 

Zwammerdam. Romeinse Vicus in Zwammerdam deel 2 Pop-up ArcheoHotspot Romeinse Vicus, 

over de gewone mens in het Romeinse kampdorp fort te Zwammerdam, onderzoek en 

tentoonstelling. Romeinse Vicus in Alphen aan den Rijn deel 2 Onderzoek en interactieve kaart 

over locaties met 'topvondsten' uit het castellum en vicus.  

- Stichting Cultuur Historische Educatieve Projecten - Geocaching langs de Limes Zuid-Holland 

Interactieve GPS speurtocht over de Limes, met informatie over plekken, vondsten of verhalen. 

www.stichtingschep.nl/activiteiten  

- Stichting Historische Kring Bodegraven - Zichtbaar maken Romeinse vondsten door middel van 

replica’s Plaatsen van 6 replica’s van plaatselijk gevonden Romeinse objecten aan gevels. 

https://historischekringbodegraven.nl/ 

- Historische Vereniging voor Goeree-Overflakkee De Motte - Marcus van Ouddorp 

Tentoonstelling vondsten van opgraving bij de kerk van Ouddorp, publicatie en onderwijsproject 

met bibliotheek en museum. www.demotte.nl/  

- Gemeente Bodegraven - Wonen en werken in het castellum van Bodegraven Tentoonstelling in 

Bodegraven waarmee resultaten van het onderzoek van 2017 zijn gepresenteerd, met brochure.  

- Publicatiereeks – AWN-afdeling Rijnstreek 2 publieksboekjes over opgravingen die door de AWN 

zijn uitgevoerd, waaronder Het Merovingische grafveld De Horn in Rijnsburg. https://awn-

archeologie.nl/afdeling/rijnstreek/  

- PRAE - Schoonheidsgeheimen van de Romeinen Boek over Romeinse schoonheid op basis van 

vondsten van vindplaatsen, met lezingen en workshops. www.romeinen.nl/romeinse-

tijd/themadossiers/vrouwen-in-de-romeinse-tijd/columns-en-artikelen/column-julias-schoonheidsgeheimen 

- De Oudheidsfabriek - Leiden Underground Visuele presentaties van het verhaal van Leiden met 

archeologische vondsten in diverse historische kelders. 

www.oudheidsfabriek.nl/activiteiten/activiteit/leiden-underground  
- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk - Unesco Wereld Erfgoed Onderzoek Limesweg Publicatie en 

tentoonstelling op basis van archeologische onderzoek op locatie Limesweg Bodegraven. 

- Gemeente Vlaardingen - Slag bij Vlaardingen, Ontstaan van Holland ‘Speelkasteen Dirk III’ 

Realiseren van een Dirk III speelkasteel, met diverse activiteiten voor jong en oud.  

- De heer van Zoolingen - Het Verleden van de Velden Publiekspresentatie over archeologie in de 

Duin- en Bollenstreek. http://archeologieduinenbollenstreek.nl/over/  

- Gemeente Delft - Digital Digging, Archeologie en Minecraft Jongeren reconstrueren en bezoeken 

met behulp van Minecraft een archeologische opgraving van het Karthuizerklooster.  

- St. Vlaardingen 1018 - Historisch Stadsspektakel Slag bij Vlaardingen Uitvoering van de zegetocht 

onder aanvoering van Dirk III vanaf het slagveld naar het Veerplein. www.vlaardingen1018.nl/ 

2016 
- Novitas Heritage - Professor Heritage: Een archeologische Escape Room Mobiele Escape Room 

met vondsten (of replica’s) verwerkt in het archeologische verhaal. https://novitasheritage.nl/  
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- Gemeente Vlaardingen - Reizende tentoonstelling ‘Ontstaan van Holland Tentoonstelling over 

het ‘Ontstaan van Holland’.  

- Stichting Historie KS - Haags Historisch Festijn 2016 Tweedaags evenement over de eeuwenoude 

functie van het archeologisch erfgoed het Binnenhof en de bijbehorende omgeving. 

https://hollandshistorischfestijn.nl/  

- Chorus Archeologie - Romeinse Vicus in Alphen aan den Rijn Onderzoek, pop-up tentoonstelling, 

vondsten, foto’s en film en uitgave boekjes.  

- Gemeente Den Haag - Project Time Travel Den Haag - Ockenburgh App met 3D-visualisatie van 

het Romeinse legerkamp Ockenburg. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p9561BC  

- AWN Lek- en Merwestreek - Archeologie aan de basis en om de hoek Determineren en dateren 

vondstmateriaal, workshops boren, detector zoeken, stadswandelingen en cursus archeologie. 

www.awn-lek-merwestreek.nl/  

- RomeinenNU Stichting Romeinenfestival - Project De ‘Victoria’ op de Oude Rijn Meevaren op de 

reconstructie van het romeinse schip Victoria langs romeinse highlights. www.romeinen.nl/over-

ons/romeinennu  

- De Historische Keuken - De Smaak van de Limes overzee Receptenboek met een reis door het 

Limes gebied tussen Xanten en Hadrian’s Wall. www.dehistorischekeuken.nl/kookboek/ 

- Gemeente Vlaardingen - Publieksvoorlichting realisatie Blankenburgverbinding Zes mini-

exposities rond de Blankenburgverbinding en resultaten van het archeologisch onderzoek.  

- Streekmuseum Goeree Overflakkee - Van onder naar boven op Goeree Overflakkee Rondleiding 

en graven, filmpjes, digitaal spel en spel voor mensen met een verstandelijke beperking. 

https://streekmuseum.nl/  

- Gemeente Brielle - Het Brielse Kloosterleven in beeld Film over St. Catharinaklooster en 

Cellebroedersklooster, publicatie en tentoonstelling. www.museum.nl/nl/historisch-museum-den-

briel/tentoonstelling/het-brielse-kloosterleven-opgegraven  

- Archeo3D - Trein reizigers in de tijd ‘Beleef het verleden’ Twee 3D productie films over het 

verhaal van de bewoningsgeschiedenis van Zuid-Holland. www.archeo3d.nl/ 
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