
Nationale	Archeologiedagen	2021	–	Zutphen	
 
Op zaterdag 19 juni 2021 werden in verband met de Nationale Archeologiedagen enkele activiteiten 
georganiseerd in Zutphen. Musea Zutphen, Erve Eme, Team Archeologie en Erfgoedcentrum Zutphen 
hebben er samen voor gezorgd dat er voor het hele gezin iets te doen was. 
 

“Wat	zijn	wij	blij	dat	er	weer	eens	iets	wordt	georganiseerd!”	
 
Op de binnenplaats van Musea Zutphen stond de mobiele ArcheoHotspot samen met Team 
Archeologie. Bij de archeologen kon je zelf meegebrachte vondsten laten determineren (“Tussen Schat 
en Schroot”) en kon je meer horen en lezen over de archeologie van de omgeving. De mobiele 
ArcheoHotspot van Zutphen is tijdens deze editie van de Archeologiedagen voor het eerst ingezet, en 
het was een groot succes! 
 
Bij de ArcheoHotspot lag dierlijk botmateriaal, gevonden tijdens een archeologische opgraving in 
Zutphen. De botten van paarden en runderen mochten de bezoekers (jong én oud) zelf onderzoeken. 
Met behulp van een meetlint en determinatie-draaiboek kon je uitzoeken wat voor soort botten er op 
tafel lagen. Met handige zoekkaarten kon je ook de skeletten van paard en rund vergelijken met dat 
van een mens. 
 

“Hebben	jullie	ook	dino-botten?”	
“Ik	vind	het	toch	wel	een	beetje	vies..	Maar	ook	interessant!”	

 
Ook kon je hier een kortingskaartje krijgen voor en bezoek aan Musea Zutphen. Binnen kon je de gratis 
speurtocht “Kruip in de huid van een archeoloog” krijgen, waarbij je een potscherf kreeg die je zelf 
terug moest zoeken in de collectie van het museum. Ook kon je in het museum kijken hoe aardewerk 
werd gerestaureerd. 
 
En dat was nog niet alles; bij de ArcheoHotspot kon je een plattegrond (via QR-code ook digitaal) 
krijgen voor de Archeojacht door het centrum. Op vier bijzondere plaatsen zaten mensen in historische 
kleding, die de bezoekers iets konden vertellen over die plek. Op elke locatie kregen kinderen een 
kleien kraal mee, waarmee ze na afloop zelf een ketting of armband konden rijgen. Kinderen waren 
hier heel enthousiast over, omdat ze dit naderhand mee mochten nemen naar huis. 


