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ONTDEK LIER VANAF DE STEENTIJD TIJDENS ARCHEOLOGIEDAGEN
STAD LIER ZET, I.S.M. DE IOED IGEMO, HAAR RIJKE GROND CENTRAAL
De afgelopen jaren vond er heel wat archeologisch onderzoek plaats in de stad Lier. Dat grote aantal
onderzoeken heeft bijgedragen tot inzichten wat betreft de ontwikkeling van Lier als stad. Elk van
deze onderzoeken bracht immers, letterlijk en figuurlijk, unieke bevindingen aan de oppervlakte. In
het kader van de Archeologiedagen slaan Stad Lier, de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
(IOED) IGEMO en het Stadsmuseum Lier daarom de handen in elkaar met de archeologen van ADEDE
Search and Recovery, BAAC Vlaanderen, Monument Vandekerckhove en Studiebureau Archeologie.
Samen leggen zij de vondsten en verhalen van de opgravingen in de stad Lier naast elkaar.
Lier doorheen de geschiedenis
Ontdek zelf hoe de verschillende historische puzzelstukjes in elkaar vallen tijdens een unieke, tijdelijke
tentoonstelling, die de bezoeker laat kennismaken met de ontwikkeling van de stad. Jong en oud
ontdekt er hoe de Neten vroegen kronkelden en hoe onze Lierse voorouders toen leefden.
Zo kan je: de opgravingen in de Sint-Gummaruskerk via een filmpje verkennen; op zoek gaan naar de
mammoet van Lier en hem zelfs een bezoekje brengen; de oude kaarten van de stad ontdekken en
hiermee gaan speuren naar herkenningspunten; via verschillende QR-codes nog veel meer te weten
komen over de verschillende archeologische opgravingen.
De vondsten op Sion dateren bv. terug tot de Steentijd, het oudste tijdvak van de menselijke
geschiedenis. Opgravingen op de site Ringenhof getuigen dan weer van de Romeinse periode. Het
blootgelegde grafveld aan de Ros Beiaardstraat is op zijn beurt te situeren rond het einde van de 16de
eeuw-18de eeuw. Het archeologisch onderzoek op de Normaalschoolsite doorkruist tot slot alle
tijdsperiodes, van de stichting van Lier tot de sluiting van de Normaalschool in 2012.
Als locatie is gekozen voor een site, die momenteel nog volop in de fase van het veldwerk zit: de
Normaalschoolsite. In samenwerking met Caaap, de bouwheer van de site, wordt dit weekend de
Oefenschool aan het Kluizeplein omgevormd tot tijdelijke exporuimte. Waar kan je immers beter iets
over archeologie te weten komen dan te midden van een actuele opgraving?
Praktische informatie:
- Adres: Ingang langs het Kluizeplein, 2500 Lier.
- Openingsuren: zaterdag 21 en zondag 22 mei 2022 tussen 13u en 17u. Op zaterdag kan je de site
ook samen met de archeologen van ADEDE Search and Recovery bezoeken.
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De Archeologiedagen, een vaste erfgoedafspraak
Eén weekend per jaar kan je vanop de eerste rij kennismaken met het verleden onder je voeten. De
Archeologiedagen vormen, naast Erfgoeddag en Open Monumentendag, één van de jaarlijkse vaste
waarden op de erfgoedkalender.
Opgravingen maken ons nieuwsgierig, omdat ze een unieke blik werpen op ons verleden. Ze doen ons
vragen stellen. Hoe leefde men vroeger? Hoe zag een typische woning eruit? Welk vee stond te grazen
in de weide en welke groenten verbouwde men zelf? Duik tijdens de Archeologiedagen in het verleden
en maak kennis met de vele gezichten van archeologie. Ontdek het volledige programma in Vlaanderen
via www.archeologiedagen.be.
Vragen of opmerkingen?
Contacteer dan Linsy Raaffels, erfgoeddeskundige van de IOED IGEMO.
Dat kan via 0473 19 26 89 of via linsy.raaffels@igemo.be.

Ontdek doorheen de tijdelijke tentoonstelling hoe de site van de Normaalschool is geëvolueerd. © IOED IGEMO
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Enkele vondsten van het archeologisch onderzoek op de Normaalschoolsite. © IOED IGEMO
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