


FVA =

onafhankelijke, kritische en constructieve pleitbezorger Vlaamse archeologie

maatschappelijk draagvlak verbreden



FVA = 3 Pijlers

Ex situ – gratis tijdschrift voor Vlaamse archeologie

magazine voor breed publiek met toegankelijke teksten en rijk geïllustreerd



FVA = 3 Pijlers

Forum archeologieprijs

publieksprojecten bekronen



FVA = 3 Pijlers

Archeologisch Forum (2006-2016)

congres over periodes heen, platform voor Vlaamse archeologen







Probleem

Vraagtekens bij visie op ontsluiting en verwerking resultaten 

archeologiebeleid naar een breed publiek

Gemiste kans met betrekking tot vertaling in decreet en regelgeving



Probleem

Vraagtekens bij visie op ontsluiting en verwerking resultaten 

archeologiebeleid naar een breed publiek

“De resultaten van de archeologienota’s, nota’s en eindverslagen worden via 

het archeologieportaal online ontsloten. Deze documenten bevatten… 

samenvatting van het onderzoek… verstaanbaar voor een niet-gespecialiseerd 

publiek.”











Probleem

Gebrek aan visie op ontsluiting en verwerking resultaten archeologiebeleid 

naar een breed publiek

“De resultaten van de archeologienota’s, nota’s en eindverslagen worden via 

het archeologieportaal online ontsloten. Deze documenten bevatten… 

samenvatting van het onderzoek… verstaanbaar voor een niet-gespecialiseerd 

publiek.”

Ontsluiten van data is niet hetzelfde als publieksgerichte ontsluiting !









Initiatief vanuit sector zelf

maar niet ondersteund door groter verhaal

versnipperd + afhankelijk van goodwill



Initiatief vanuit sector zelf
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concrete voorstellen :

- project van bepaalde grootteorde = vastgesteld percentage van budget voor 

publiekswerking



Initiatief vanuit sector zelf

maar niet ondersteund door groter verhaal

versnipperd + afhankelijk van goodwill

concrete voorstellen :

- project van bepaalde grootteorde = vastgesteld percentage van budget voor 

publiekswerking

- bij toekennen premie voor buitensporige kost (art. 10.2.1.7°) hieraan 

publiekswerking koppelen



Overkoepelend initiatief

nood aan groter verhaal dat boven aparte projectmatige initiatieven staat

tal van mogelijkheden

archeologie is potentieel paradepaardje, maar het moet verkocht worden



Overkoepelend initiatief

nood aan groter verhaal dat boven aparte projectmatige initiatieven staat

tal van mogelijkheden

archeologie is potentieel paradepaardje, maar het moet verkocht worden

bestaande initiatieven / initiatieven in ontwikkeling / nieuwe initiatieven

ondersteunen 

(mogelijkheid via artikel 10.1.1. van het onroerenderfgoeddecreet, 

nl. projectsubsidie voor communicatie, educatie en sensibilisering)



Overkoepelend initiatief

nood aan groter verhaal dat boven aparte projectmatige initiatieven staat

tal van mogelijkheden

archeologie is potentieel paradepaardje, maar het moet verkocht worden

bestaande initiatieven / initiatieven in ontwikkeling / nieuwe initiatieven

ondersteunen 

(mogelijkheid via artikel 10.1.1. van het onroerenderfgoeddecreet, 

nl. projectsubsidie voor communicatie, educatie en sensibilisering)

Daarnaast nood aan syntheseonderzoek om tot nieuwe wetenschappelijke 

inzichten te komen, stap naar vertaling van wetenschap naar publiek niet uit 

oog verliezen



Drie speerpunten: Ex situ









Drie speerpunten: Vlaamse archeologiedagen







Vlaamse archeologiedagen

specifieke en aparte dag(en) waarin archeologie centraal staat

overkoepeling van heel wat diverse archeologische activiteiten

(opensleuvendag, archeologie-initiatie, fietstocht, tentoonstelling, lezing, etc.)

verspreid over gans Vlaanderen



Vlaamse archeologiedagen

idee in ontwikkeling bij FVA,

probleem financiering

organisatie zoals Open Monumentendag 

(bundeling individuele activiteiten)



Vlaamse archeologiedagen

idee in ontwikkeling bij FVA,

probleem financiering

organisatie zoals Open Monumentendag 

(bundeling individuele activiteiten)

rol Herita ?



Drie speerpunten: nieuw initiatief

Vlaams verleden verhaald





Archeologie en publiek : een vat vol kansen

erfgoedbeleid vooral gericht op registratie van archeologisch erfgoed

weinig aandacht voor draagvlak en de manieren waarop dit te vergroten

veel initiatief vanuit de sector, 

weinig ondersteuning en onvoldoende visie



Archeologie en publiek : een vat vol kansen

erfgoedbeleid vooral gericht op registratie van archeologisch erfgoed

weinig aandacht voor draagvlak en de manieren waarop dit te vergroten

veel initiatief vanuit de sector, 

weinig ondersteuning en onvoldoende visie

tal van kansen !

- Actieve sector die zelf niet bij de pakken zit

- lichte aanpassingen decreet en regelgeving kunnen voor individuele 

projecten groot verschil maken

- door al bestaande overkoepelde Vlaamse initiatieven te steunen, 

eenvoudig en doeltreffend inzetten op draagvlakverbreding

- samenwerking stimuleren, Herita ook meer op archeologie activeren

- Grootschalig uitpakken leidt tot economische return (toerisme, uitbouw 

multimedia-toepassingen) + promoten van gedeeld Vlaams erfgoed



contact: Johan Hoorne – johan@dl-h.be | 0498/36.70.95

mailto:johan@dl-h.be

