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CV Lien Urmel 
 
 
Opleidingen 

 

Licentiaat Archeologie, Universiteit Gent 
Beeldhouwkunst, Sint-Lucas Academie Gent 
Grafisch ontwerp en illustratie, Sint-Lucas Academie Gent 
 

Projecten 

 
Van 2012 tot heden als zaakvoerder van Elder 
Van 2009 tot 2012 als projectcoördinator bij het Ename Expertisecentrum 
voor Erfgoedontsluiting 
Van 2005 tot 2008 als archeoloog (Ename Expertisecentrum e.a.) 
In 2004 als projectmedewerker bij de UGent, Vakgroep Archeologie 
 
 
Medewerking aan Sporen in de Tijd, het verhaal van een verdwenen 
spoorweg 
Projectpromotor van Sporen in de Tijd is Trage Wegen vzw 
www.sporenindetijd.be 
 

     
 
 

Erfgoedonderzoek voor Sporen in de Tijd 
Interviews, archiefonderzoek, verzamelen van objecten, filmen, fotograferen, … 
Het erfgoedonderzoek voor Sporen in de Tijd dient als basis voor een reizende 
tentoonstelling. 
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Publiekswerking voor Sporen in de Tijd via blog, website, staptocht, publieksactiviteiten en 
een reizende tentoonstelling 
 

       
 
 
Ontwerp voor de Reflectieruimte te Vinkt 
De Reflectieruimte te Vinkt is een herdenkingsruimte voor de slachtoffers van WOII in Vinkt 
en Meigem, bij Deinze. Lien Urmel was projectcoördinator voor de inrichting van de 
Reflectieruimte door het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting vzw en maakte het 
3D ontwerp voor de inrichting. 
 

   
 

     
 
 
Ontwerp interactieve erfgoeddatabank met open source software voor Vinkt 
De interactieve databank bevat alle informatie over de gebeurtenissen in Vinkt in mei 1940. 
Via een interactief systeem kan de databank steeds aangevuld worden. (enkel ter plaatse te 
raadplegen). De databank maakt gebruik van open source software. 
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Coördinatie productie documentaire, geprojecteerd op 3 wanden, voor 
Reflectieruimte Vinkt 
Voor het Ename Expertisecentrum voor Erfgoedontsluiting. Interviews door Joseph De 
Vlieger. Realisatie documentaire door VAAK vzw. 

 

   
 
 
Inventarisatie Industrieel Erfgoed Ronse  + ontwerp databank en GIS-systeem 
Voor het Ename Expertisecentrum en de Stad Ronse. Het industrieel bouwkundig erfgoed 
van de stad Ronse werd in kaart gebracht en in een GIS met databank geplaatst. De kartering 
gebeurde door middel van de analyse van luchtfoto’s aangevuld met informatie uit 
terreinbezoeken. 
http://www.kolibri-ronse.be 
 

      
 
 

Mini-documentaires over vroegere textiel- en kledingfabrikanten 
Project Ronserijk Textiel met VAAK vzw voor Stad Ronse 
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In kaart brengen van archeologische sporen via luchtfotografie in Zedelgem 
Onder begeleiding van de UGent, Vakgroep Archeologie, werd voor de gemeente Zedelgem 
een inventarisatie uitgevoerd van het archeologisch erfgoed van Zedelgem, zichtbaar op 
luchtfoto’s. (Laureaat van de Vlaamse Monumentenprijs 2009) 
 

    


