
Onze  
geschiedenis 
begint onder  
de grond.
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Enkele belangrijke  
realisaties

• Totaalstudie van de OLV-kerk en de site van 
de Franse burcht (1302);

• Totaalstudie van het Kortrijkse Begijnhof, 
de Groeningeabdij en de Broeltorens;

• Studie van de vesting Menen;

• Studie van de feodale kernen van Vichte,  
Moen en Spiere;

• Studie van Romeins Zuid-West-Vlaanderen 
(Heiligdom Harelbeke, Villa van Heestert …);

• Tenslotte een reeks Archeologische en Historische 
monografieën van Zuid-West-Vlaanderen waarbij 
je op een toegankelijke manier een synthese van 
onze opgravingen ontdekt. Hiervoor komen de 
nodige disciplines zoals numismatiek, bodemkaart,  
beenderonderzoek, gesteenteanalyse, studie van 
planten en houtsoorten alsook de inventaris van 
bouwmaterialen aan bod.

Opgraving Grote Markt Harelbeke



De vereniging

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen zet zich sinds  
1974 in om het rijke archeologische verleden van onze 
streek te vrijwaren en te bestuderen. De vereniging 
draagt dankzij dit onderzoek bij tot een betere kennis 
van onze geschiedenis. 

Wat wij aanbieden:

Als lid kan je deelnemen aan en genieten van:

• ministens 8 lezingen;

• een- en meerdaagse binnen- en buitenlandse 
studiereizen;

• studiebezoek aan opgravingen, archeologische 
collecties e.d.;

• meerdere publicaties en een jaarlijks overzicht 
van alle vondsten in de regio.

De activiteiten en de realisaties waaronder de 
publicaties zijn op de website consulteerbaar.

Herenkasteel van Moen 1760 (RAK)



Werking

Ons werkgebied omvat het arrondissement Kortrijk, 
van Wervik tot Waregem en van de Mandel tot 
de Schelde.

Zo gaat de opmaak van de regionale archeologische 
kaart samen met intense veldverkenning, archief- en 
iconografische studie, luchtfotografie en begeleiding 
van bodemonderzoek.

We streven naar een samenwerking met 
verenigingen, archeologen en musea in binnen- en 
buitenland. Belangrijk vergelijkingsmateriaal in de 
Nederlanden, Frankrijk, Duitsland en Engeland 
vormt een grote bron van actieve kennis, die we 
in onze één- en meerdaagse reizen in de kijker 
stellen. In die zin is de hele regio ten noorden van 
Parijs, met uiteraard Le Nord en Pas-de-Calais 
van doorslaggevende betekenis.

De Motte van de Heren van Spiere

Steengoedkruik 1570 Jan Emens 
Leiewerken Wervik



* Je persoonsgegevens worden opgenomen een ledenbestand. 
Overeenkomstig de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en conform de Verordening (EU) 2016/679, 
heb je recht van toegang tot deze gegevens en de verbetering ervan.

Lidmaatschap

Je lidmaatschap stelt ons in staat om het 
archeologisch patrimonium niet verloren te laten  
gaan en de kennis die hierbij opgedaan wordt bij  
een zo ruim mogelijk publiek te verspreiden.

Je wordt lid door:

• de betaling van een jaarlijks lidgeld van  
35,00 euro (55,00 euro = steunend lid),

• te storten op rek. IBAN BE 76 4667 6728 8195 en

• je gegevens* door te mailen naar het secretariaat 
(voornaam – naam – tel/gsm nr. – adres en je  
eigen mailadres.

De Gallo-Romeinse beeldjes van Harelbeke



Contact

Geïnteresseerd? Vragen? Aarzel niet ons te contacteren 
op volgend adres (secretariaat):

Archeologie Zuid-West-Vlaanderen, vzw 
p/a Filips van de Elzaslaan 4 
8500 Kortrijk 
Tel: +32 (0)56 22 21 99 
e-mail: arch.sticht.zwvl@belgacom.net

Je kan ook eventueel contact opnemen met 
volgende bestuursleden:

Filippe De Potter 
voorzitter,  
 fdepotter@skynet.be

André Deconinck,  
ondervoorzitter,  
deconinck.andre@skynet.be

Philippe Despriet,  
werfleider en reisgids,  
philippe.despriet@belgacom.net

   

WEBSITE

Meer informatie over de werking en activiteiten 
van onze vereniging kan je vinden op onze  
website: www.archeologiezwvl.be

of scan de QR code:


