
 

 

Reizende Tentoonstelling in Dordrecht, Voorschoten - Tot 31 

Augustus 2018 is in het Stadskantoor Dordrecht de stijlvolle 

Reizende Tentoonstelling ‘Mensen van Nu op de Bodem van 

Toen’ te zien. 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 films in tentoonstelling zijn 

ook ondertiteld zodat ze in elk geval te volgen zijn. De 

tentoonstelling doet verder nog Voorschoten, Den Haag en 

Leidschendam aan tot in Oktober 2018. Kijk hier voor meer 

tentoonstelling informatie 

Lezing ZHAAP op Open Monumentendag - Tijdens de 

publiekslezing ‘Mensen van Nu op de Bodem van 

Toen’ in de Bibliotheek Voorschoten -Wassenaar, op 

zaterdag 8 september 14-15 uur, zal Sjoerd Kluiving 

spreken over het ontstaan van het Hollandse 

landschap, de verkiezingen, de veldlabs, de YouTube 

films, de tentoonstelling en de TOP10 fietsroutes. Klik 

voor aanmelding publiekslezing. 
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Fietsroutes TOP10 locaties - Tijdens de verkiezingen 

die in Dordrecht, Vlaardingen, en Leidschendam-

Voorburg en hun omgevingen zijn gehouden zijn er in 

de drie regio’s in totaal 39 TOP 10 locaties verkozen.  In 

een speciaal project tussen GEO-LOGICAL en Saxion 

Hogescholen, worden in november en december 2018 

in de drie regio’s routes ontworpen om de TOP10 

locaties in de eigen omgeving te ervaren.  Ook de 

ZHAAP community zal een rol spelen  bij het 

ontwerpen van de fietsroutes in het najaar van 2018. 

Zie elders in deze nieuwsbrief. Kijk hier voor alle ZHAAP 

verkiezingsuitslagen. 

 

http://zhaap.nl/tentoonstelling/
http://zhaap.nl/tentoonstelling/
https://www.obvw.nl/agenda-obvw/mensen-van-nu-op-de-bodem-van-toen.html
https://www.obvw.nl/agenda-obvw/mensen-van-nu-op-de-bodem-van-toen.html
http://www.zhaap.nl/top10verkiezing
http://www.zhaap.nl/top10verkiezing


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

Van 9 juli tot 31 augustus in het Stadskantoor van Dordrecht reizende tentoonstelling  ‘De 
Mensen van Nu op de Bodem van Toen’ 

Van 31 augustus tot 1 oktober in de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar reizende tentoonstelling 
‘De Mensen van Nu op de Bodem van Toen’ 

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

Vorming ZHAAP Community - Van Januari tot In Maart 

zijn drie geoarcheolabs en drie veldexcursies gehouden 

waarbij vele TOP10 locaties zijn bezocht en waarbij ook 

lokale TOP10 locatie ‘eigenaars’ zijn gefeliciteerd met de 

notering. Kijk hier voor de verslagen van de 

veldexcursies. Gedurende het project heeft zich een 

ZHAAP ‘community’ gevormd die actief blijft in het 

volgen van het project en die aandacht geven aan de 

duurzame relatie tussen landschap en hun bewoners. Bij 

het ontwerpen en uitvoeren van de TOP10 Fietsroutes 

wordt ook de inbreng en feedback van de ZHAAP 

community meegenomen 

 
ZHAAP You Tube kanaal - Filmer Jan de Keijzer maakte 

een serie films van de uitslag en veldexcursie in 

Leidschendam-Voorburg, waarvan de film over de 

bekendmaking van de zeer populair is, >2000 views. 

Verder vind je ook de films van TGVideo die voor de 

Reizende Tentoonstelling zijn gemaakt Klik hier voor het 

adres van het ZHAAP You Tube kanaal 

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 (Juni-Juli). Zie verder hier 

voor een overzicht van ZHAAP in de media . 

Slag bij Vlaardingen - Herbeleef de slag bij 

Vlaardingen uit 2018 toen Graaf Dirk III de 

Duitse keizer in een veldslag versloeg. De Slag bij 

Vlaardingen markeert een bloeiperiode van het 

graafschap dat rond 1100 Holland gaat heten. 

Beleef de Middeleeuwen in de 

familietentoonstelling ‘ Boer en Burcht’ in het 

Museum Vlaardingen, ga op GPS speurtocht 

naar de schatten van Dirk III, en in november 

bezoeken ruim 500 archeologen Vlaardingen. 

Bezoek de site voor meer informatie. 

http://zhaap.nl/veldwerklabs/
http://zhaap.nl/veldwerklabs/
https://www.youtube.com/channel/UCjmMN3Gm1WJkfZtfRTKoz0w
http://zhaap.nl/
https://www.vlaardingen1018.nl/Home


Oktober/November: reizende tentoonstelling ‘De Mensen van Nu op de Bodem van Toen’ in Den 
Haag en Leidschendam  

Tot 18 november: de familietentoonstelling ‘ Boer en bucht – Beleef de Middeleeuwen’ in het 
Museum Vlaardingen. 

November/December: Ontwerpen drie fietsroutes ism Saxion Hogescholen en de ZHAAP 
community;  

December: afsluiting ZHAAP op fietsexcursie met Instagram-missie 

 

 

 

 

 

 

 

Kijk voor meer informatie op www.zhaap.nl , 

Mail ons op info@zhaap.nl,  

Bel ons op 06 53927697 (Sjoerd Kluiving) 

Volg ons op Facebook: https://goo.gl/k4isxQ 

Bekijk ons op YouTube: https://bit.ly/2wstvB0 

 

http://www.zhaap.nl/
mailto:info@zhaap.nl
https://goo.gl/k4isxQ
https://bit.ly/2wstvB0

