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Stichting Archeologie & Publiek reikt dit jaar voor de vijfde keer de Grote Archeologie Prijs uit. 
De Grote Archeologie Prijs is een prijs voor de publieksarcheologie en bekroont het project dat 
mensen écht inspireert met archeologie. Met deze prijs willen we initiatiefnemers een stimulans 
geven de verhalen over het verleden te vertellen en te koppelen aan het heden. 

Na de lastige periode van de afgelopen twee jaar, waarin helaas de coronapandemie roet in het 
eten strooide van tal van publieksactiviteiten, reikt SAP dit jaar (2022) weer de Grote Archeologie 
Prijs voor publieksactiviteiten uit! Het thema voor dit jaar is ‘toegankelijkheid’.

Met de mogelijke ondertekening van de Faro Conventie (Raad van Europa) door Nederland in 
het vooruitzicht is het toegankelijk maken van de archeologie voor eenieder die betrokken wil zijn 
actueler dan ooit. De SAP vat dit thema breed op: het kan gaan over toegankelijkheid van
 publieksuitingen, zoals (museale) presentaties, tentoonstellingen, publieksboeken, 
documentaires, zowel in fysieke als digitale vorm. Het kan ook gaan om de toegankelijkheid van 
veldonderzoek, zoals opgravingen of weergaven van een archeologisch verhaal in de publieke 
ruimte. Het kan gaan om fysieke toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor mensen met een lichamelijke 
uitdaging) of om cognitieve toegankelijkheid (bijvoorbeeld voor mensen met een mentale ziekte, 
zoals dementie).

Op 27 september jl. heeft een vakjury uit de inzendingen vier nominaties geselecteerd. Het publiek 
kan vanaf 6 oktober op deze projecten stemmen op de website van Stichting Archeologie en 
Publiek, www.publieksarcheologie.nl/gap. De prijs voor het beste project wordt op 20 oktober 2022 
uitgereikt tijdens het symposium van Stichting Archeologie en Publiek in samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over toegankelijkheid in archeologie bij de RCE in 
Amersfoort.

Algemeen oordeel over de inzendingen 
In totaal zijn er dit jaar 12 prachtige projecten ingezonden door initiatiefnemers en uit bijna alle 

hoeken van het land. De projecten variëren van een virtual reality beleving, tot het reconstrueren 
van een Romeins schip, de herinrichting van een park met archeologische elementen, of het 

vertellen van verhalen op een podium, maar ook apps, tentoonstellingen en voorstellingen. Er zijn 
projecten met een groot publieksbereik, maar ook meer lokaal georganiseerde projecten, waar 

burgerparticipatie op lokaal niveau het project weet te dragen. 

De jury is verheugd om te merken dat, ondanks twee jaar Corona, er een breed scala aan 
inzendingen is. Er worden verschillende activiteiten ontplooid: het grote aantal en de variatie van 

de projecten in vorm, inhoud en periode zijn opvallend. Het overgrote deel van de projecten heeft 
een lokaal karakter. De mate waarin sprake is van participatie lijkt toegenomen ten opzichte van 

de editie 2019. Het is te hopen dat deze trend zich voortzet.

De jury was minder enthousiast over de mate van toegankelijkheid in de projecten. Met enkele 
uitzonderingen daargelaten, had een groot aantal projecten onvoldoende rekening gehouden met 
de toegankelijkheid voor bezoekers met een uitdaging. Zowel fysiek als qua informatieoverdracht. 

In veel gevallen was het ook slecht te vinden of een project er rekening mee heeft gehouden en zo 
ja, hoe. De jury geeft iedereen het advies om op bijvoorbeeld de website al duidelijker te maken of 

en hoe er om wordt gegaan met toegankelijkheid.
 

Het blijft de komende jaren de uitdaging om vanaf de start écht het publiek mee te nemen, 
met een hoge mate van participatie met veel verschillende stakeholders, met vernieuwende 

vormen qua verbeelding en vanuit interdisciplinaire samenwerkingen, bijv. met kunstenaars en 
andere erfgoed disciplines. Ook blijft het toegankelijk maken van archeologie voor verschillende 

doelgroepen een aandachtspunt voor iedereen in de erfgoed sector. 

And the nominees are..

De vakjury, bestaande uit Machteld Linssen, Noortje van Lith, Sylvie Uenk, Theo de Jong en 
Dietske Bedeaux, heeft uit de 12 inzendingen vier projecten genomineerd. Het juryberaad was 
dit jaar weer een avond vol inspiratie en goede discussie. De jury heeft bij de selectie van de 
projecten gelet op de volgende criteria: 

Inclusiviteit en toegankelijkheid

Participatie

Duurzaamheid en 
ontwikkelpotentie

Vormgeving en presentatie

Innovativiteit

Interdisciplinariteit

Authenticiteit en interpretatie 
van het verleden

Project Wyldemerck

Het project Wyldemerck stelt vragen die iedere 
erfgoed specialist zichzelf moet stellen; ‘wat is 
erfgoed’, ‘wiens erfgoed’, en ‘wat is de waarde 
daarvan’?  De vragen worden dit keer niet 
beantwoord door de specialisten, maar door de 
gemeenschap zelf. De mate van participatie binnen 
het project is hoog en het vertellende karakter 
bevordert de toegankelijkheid van het project. het 
project is allicht klein qua aantallen, maar met een 
grote inhoudelijke impact voor de deelnemers en de 
Molukse gemeenschap in Nederland. 

Archeo Route Limburg

Het project Archeo Route Limburg is een voorbeeld voor 
een succesvol provincie dekkend project. 78 locaties zijn 
verbonden middels fiets- en wandelroutes en betrekken 
jong en oud, alleen of in groepsverband, bij het beleven 
en zoeken naar objecten en verhalen middels 3D visuali-
saties met duidelijke markering ter plekke. De hoeveelheid 
aan locaties en het spelelement maken het voor een brede 
groep toegankelijk. Het project past ook goed bij de sinds 
Corona toegenomen behoefte om de eigen woonomgeving 
te herontdekken.

Scherven van Geluk

Scherven van Geluk is door haar open karakter 
toegankelijk voor een grote groep mensen. 
Samenwerking staat voorop in dit project: samen 
wordt aardewerk gemaakt van de klei en de lokale 
scouting zorgt voor het brandhout voor de ovens. 
Het project leent zich goed om door te groeien 
en verder uit te breiden als ook de verschillende 
functies van gebruiksaardewerk en bijbehorende 
typologie worden betrokken, of de diverse 
technieken in de loop der tijd worden benaderd.

Archeo Route Limburg

Kasteel van Wouw is een prachtig voorbeeld van wat een 
groep vrijwilligers kan bereiken met doorzettingsvermogen. 
Naast dat de vrijwilligers het kasteel weer toegankelijk 
maken voor het publiek, hebben ze veel nieuwe kennis 
verzameld door zelf op te graven onder professionele 
begeleiding. Diverse voorgangers van het kasteel zijn 
ontdekt en vormen de voedingsbodem voor nieuwe 
onderzoeken. In dit project laten de vrijwilligers de overheid 
participeren in de samenleving.        
       

Toegangsbrug Kasteel van Wouw 


