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Activiteit: Rondleiding Gallo-Romeins Museum 
Wanneer: 10 april, 10:00 – 12:00 uur en 13:00 – 15:00 uur 

Locatie: Kielenstraat 15, Tongeren 

 

 
 
 
Op zondag 10 april organiseert de sectie archeologie een rondleiding door het Gallo-
Romeins Museum in Tongeren. 
 
Over het museum 
In het Gallo-Romeins Museum ontdek je het boeiende verhaal van de mens in de regio van 
Belgisch Limburg, van in de prehistorie tot het einde van de Romeinse tijd. Neanderthalers, 
de eerste boeren, Kelten, Gallo-Romeinen en Germanen: ze lieten allemaal hun sporen na. 
 
In het museum bevinden zich meer dan 2000 voorwerpen waaronder heel wat topstukken. 
Ze komen tot hun recht in een eigentijdse en sfeervolle scenografie. Ook films, maquettes en 
levensechte figuren in kunsthars brengen je in de ban van die lang vervlogen tijden.  
 
Er worden voorwerpen getoond uit het alledaagse leven: vuurstenen werktuigen van 
neanderthalers, aardewerken potten van de eerste boerensamenlevingen en chic tafelservies 
uit de tijd van de Romeinen. Heel wat objecten illustreren grote maatschappelijke 
veranderingen. Zo getuigen bronzen zwaarden over het ontstaan van een elite in de ijzertijd. 
Een unieke gouden muntschat vertelt over de verovering van onze regio door de Romeinse 
veldheer Julius Caesar. De kerncollectie bewijst dat ook dat hier de Romeinse cultuur ingang 
vond. Er zijn indrukwekkende architectuurfragmenten, verfijnde juwelen en een grote 
diversiteit aan Romeinse godenbeeldjes en vaatwerk te zien. Ook de rijke inhoud van 
tumulus-graven spreekt tot de verbeelding. 
 
Over de gids 
Onze gids bij het Gallo-Romeins Museum is Tim Clerbout. Tim Clerbaut is bij de Universiteit 
Gent werkzaam als assisterend academisch personeel binnen de onderzoekseenheid 
Archeologie van de Historische Periodes met een focus op de Provinciaal Romeinse periode. 
Tevens maakt hij als onderzoeker deel uit van de Historical Archaeology Research Group 



(HARG). Hij studeerde archeologie aan de Universiteit Gent en haalde daar achtereenvolgens 
een master in Geoarcheologie en een master in Noord-West-Europese archeologie. 
 
Praktische informatie 
De rondleiding door het museum vindt plaats op zondag 10 april. Er zijn twee tijdslots 
beschikbaar: één van 10:00 tot 12:00 uur en één van 13:00 tot 15:00 uur. Per tijdslot is er 
ruimte voor 15 personen.  
 
Aanmelden voor de rondleiding van 10:00 tot 12:00 uur kan via deze link.  
Aanmelden voor de rondleiding van 13:00 tot 15:00 uur kan via deze link.   
 
Lid van de sectie archeologie? Op vertoon van je ledenpas betaal je €2,- om aan deze activiteit 
deel te nemen. Niet leden betalen €5,- te voldoen bij de ingang van het museum (contant). 

Wij hopen u in april te mogen verwelkomen bij deze activiteit!  

Met vriendelijke groet, 
Bestuur sectie archeologie 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCkvhwj9PbsDq6qPbz2nrqR3366sbvIeWf0CkR7nLhs05vQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegggrQpjAjq5QBtGbbabDqBZmw7TB-q3pR8PwoGlpsb23MQw/viewform?usp=sf_link

