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In deze nieuwsbrief: 

- 101 kandidaat locaties Top10 verkiezingen 

- Educatief Project op twee basisscholen 

- Uitslag verkiezingen: bijna 2000 stemmen voor de TOP10 

- Veldexcursies 

- ZHAAP in de media 

- Reizende Tentoonstelling van start in Rijswijk 

- Agenda ZHAAP 

101 TOP10 locaties: Sinds januari 2018 is het publieksproject 

ZHAAP, Zuid-Hollandse Archeologie en Aardkunde voor het 

Publiek, van start gegaan. ZHAAP heeft als missie om de Zuid-

Hollandse publiek een nieuwe kijk op hun omgeving te 

bieden en het samengaan van mens en landschap te laten 

evaren. In drie geo-archeo labs zijn meer dan 100 kandidaat 

locaties voor de Top10 verkiezingen door vele enthousiaste 

deelnemers bij elkaar gebracht.  

 

Deelnemers van geo-archeolab Leidschendam-Voorburg, 

bezig met selectie van kandidaat TOP10 locaties 

Educatief Project Ook voerden kunstenaars een 

Interdisciplinair Educatief Project uit door middel 

van erfgoedlessen, een beeldende kunst project en 

een tentoonstelling daarvan op twee basisscholen 

in Leidschendam.  Kinderen van groep 7 bedachten 

creatieve oplossingen op de vraag: waarom zit er 

een bocht in het Kanaal van Corbulo?  

Tentoonstelling Educatief Project op basisschool De 

Zonnewijzer in Leidschendam 

Uitslag verkiezingen: Tijdens de verkiezingen die in Dordrecht, 

Vlaardingen, en Leidschendam-Voorburg en hun omgevingen 

zijn gehouden is er in de drie regio’s in totaal 1926 keer een 

stem uitgebracht.  Kijk hier voor meer details over de 

uitslagen. 

 

 

Huis te Merwede, Nr. 2 in Dordrecht: ZHAAP projectleider 

Sjoerd Kluiving maakt de uitslag van de verkiezingen bekend 

  

http://zhaap.nl/overzicht-van-101-kandidaat-top10-locaties/
http://zhaap.nl/overzicht-van-101-kandidaat-top10-locaties/
http://www.zhaap.nl/top10verkiezing
http://www.zhaap.nl/top10verkiezing


Veldexcursies: In Maart zijn drie veldexcursies gehouden 

waarbij verscheidene TOP10 locaties zijn bezocht en waarbij 

ook lokale TOP10 locatie ‘eigenaars’ zijn gefeliciteerd met de 

notering. Kijk hier voor de verslagen van de veldexcursies  

 

Veldexcursie Vlaardingen: Stadsarcheoloog Tim de Ridder geeft 

een toelichting bij het DNA monument, op de achtergrond de 

Grote Kerk, op de Terp (Nr. 1 in TOP10 verkiezingen) 

 

You Tube filmer Jan de Keijzer maakte een serie 

films van de uitslag en veldexcursie in 

Leidschendam-Voorburg, waarvan de film over 

de bekendmaking van de verkiezingsuitslag al 

meer dan 2000 keer is bekeken. Klik hier voor 

het adres van het ZHAAP You Tube kanaal  

ZHAAP Excursie Leidschendam-Voorburg: Grote 

belangstelling bij boring vermoedelijke Romeinse 

laag in Duinreservaat Meijendel, 2e van rechts is 

Thijs Nales van Transect  

ZHAAP in de media: De verkiezingen hebben 

ook een groot aantal lokale en landelijke pers 

artikelen gehaald. Ook de landelijke AWN heeft 

al aandacht aan ZHAAP besteed, op de 

landelijke vergadering in April 2018 en middels 

een nieuwsbericht in Archeologie Magazine nr. 

3 (uit in Juni-Juli). Zie verder hier voor een 

overzicht van ZHAAP in de media . 

Aandacht voor ZHAAP project bij de Algemene 

Ledenvergadering van de AWN in Vlaardingen 

op 7 April 2018 

Reizende Tentoonstelling Vanaf 28 Mei 2018 is in de Bibliotheek 

Rijswijk de stijlvolle Reizende Tentoonstelling ‘Mensen van Nu op de 

Bodem van Toen’ van start gegaan. De tentoonstelling is een 

combinatie van informatiepanelen en films met spectaculaire 'drone' 

opnamen van het landschap in Zuid-Holland. In elke regio wordt ook de 

lokale ZHAAP TOP10 uitgelicht. De tentoonstelling doet verder nog 

Vlaardingen, Dordrecht, Voorschoten, Den Haag en Leidschendam aan 

tot in Oktober 2018. Kijk hier voor meer tentoonstelling informatie.   

 

Reizende Tentoonstelling ‘Mensen van Nu op de Bodem van Toen’ in 

Bibliotheek Rijswijk 

  

http://zhaap.nl/veldwerklabs/
https://www.youtube.com/channel/UCjmMN3Gm1WJkfZtfRTKoz0w
http://zhaap.nl/
http://zhaap.nl/reizende-tentoonstelling/


 

Agenda ZHAAP project: o.a. tentoonstelling ‘De Mensen van Nu op de Bodem van Toen’  

Van 28 mei tot 25 juni in de bibliotheek van Rijswijk 

Van 25 juni tot 9 juli in Kade40 in Vlaardingen 

Van 9 juli tot 31 augustus in het Stadskantoor van Dordrecht 

Van 31 augustus tot 1 oktober in de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar 

Zaterdag 8 september: Lezing ZHAAP door Sjoerd Kluiving op Open Monumentendag in 
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar 

September/oktober: tentoonstelling in Den Haag en Leidschendam en presentatie 3 Fietsroutes 

 

 

Vragen over ZHAAP? Kijk voor informatie op www.zhaap.nl , 

mail ons op info@zhaap.nl, of bel ons op 06 53927697 
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