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Museumpark Archeon
“Een wereld vol geschiedenis”
Zwerf lekker lang door de prehistorie
Kom dichtbij de high tech Romeinen
Duik diep door de middeleeuwen
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1. Algemene informatie
In Alphen aan den Rijn, in het Groene Hart van de Randstad, ligt Museumpark Archeon. Het park is
centraal gelegen met de grote steden Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en Schiphol op
slechts 25 autominuten afstand.
In Museumpark Archeon treft u drie periodes “Levende Geschiedenis” van Nederland.
De prehistorie (8800 voor Chr. - 12 voor Chr.)
De Romeinse tijd (12 voor Chr. - 402 na Chr.)
De middeleeuwen (ca. 800 - 1350 na Chr.)
Archeon opent dit jaar voor de 27e maal haar poorten en presenteert 43 gebouwen, boerderijen en
hutten welke zijn herbouwd aan de hand van archeologische opgravingen en vondsten uit
Nederland.
De Archeotolken, de bewoners van het park uit de diverse perioden, laten het verleden herleven aan
de hand van verantwoord onderzoek en experimentele archeologie. De resultaten mogen er zijn.
Nergens in de wereld is zo’n exacte reconstructie van het dagelijkse leven uit de vaderlandse
geschiedenis te zien als in Museumpark Archeon.
Activiteitenpas
Naast het kijken, luisteren en bijwonen van tal van demonstraties is er in Archeon ook veel zelf te
doen. Er zijn allerlei activiteiten waarbij de bezoeker direct betrokken wordt. De kinderen kunnen
zich ook uitleven in de speeltuin en een kijkje nemen bij de vele bijzondere dieren.

De prehistorie
Archeologen en historici gebruiken de term prehistorie om de periode aan te geven waaruit geen
geschreven bronnen bekend zijn. De term betekent letterlijk voorgeschiedenis dat wil zeggen de
periode voor de geschreven geschiedenis.
Mesoliticum – middensteentijd: jager-verzamelaars (8800-5300 voor Christus)
De oudste nederzetting van Archeon is het kamp van de jagers-verzamelaars uit de periode van het
Mesoliticum. Deze jager-verzamelaars maken alles zelf, alle kennis van dieren, planten en de
seizoenen wordt steeds doorgegeven en gedeeld.
Aan de hand van opgravingen bij het Bergummermeer in Friesland is dit kamp herbouwd.
Neoliticum – nieuwe steentijd: boeren (5300-2000 voor Christus)
Mensen gaan zich vestigen op één plek, voorts zijn er boerderijen van het Neoliticum
- De Lineaire bandkeramiek, ook wel de eerste boeren genaamd met twee boerderijen uit Geleen
- De Trechterbeker cultuur met het hunebed en een boerderij uit Flögeln.
De Bronstijd – (2000-800 voor Christus)
Het gebruik van een nieuw materiaal markeert het begin van een nieuw tijdperk: de bronstijd. De
jacht vermindert sterk, boeren houden steeds meer vee. Brons is geen heel sterk materiaal, maar wel
geschikt genoeg voor gereedschappen en sieraad.
De bronsgieterij uit Bovenkarspel en een boerderij uit Andijk.
De IJzertijd – (800-1200 voor Christus)
De IJzertijd wordt, mede met behulp van de ijzeren ploegschaar, de akkerbouw en veeteelt verder
geïntensiveerd waardoor de bevolking aangroeit.
Op Archeon staan 2 terpenboerderijen uit Ezinge.

De Romeinse tijd
Al tijdens de Gallische oorlog van Julius Caesar betreden de Romeinen ons land, maar pas tientallen
jaren later vestigen legertroepen zich hier. In 12 voor Chr. komen de Romeinen met Drusus, de
stiefzoon van Keizer Augustus, pas echt naar ons land. Hij komt met een legioen naar het eiland der
Bataven. Van hieruit wil hij de Germanen bevechten. Vanaf dat moment begint de Romeinse periode
van Nederland.
400 jaar Romeinse invloed.
De Romeinen bleven ongeveer vier eeuwen als bezettingsmacht in ons land. Zo nu en dan kwam de
Nederlandse bevolking in opstand. De bekendste opstand is die van de Bataven in het jaar 69 onder
leiding van Julius Civilis. Het grootste gedeelte van de Romeinse bezetting was de verhouding tussen
Romeinen en plaatselijke bevolking echter goed. Hierdoor maakte Nederland kennis met de GrieksLatijnse cultuur.
Alphen aan den Rijn: de oude castella Albanianae en Nigrum Pullum. Door archeologisch onderzoek
is bewezen dat in het centrum van Alphen aan den Rijn vroeger het Romeinse legerkamp Albanianae
heeft gelegen. In Zwammerdam lag bovendien het legerkamp Nigrum Pullum. Museumpark Archeon
is onder meer vanwege dit feit in Alphen aan den Rijn gevestigd. Een Romeins gedeelte in Archeon
mag daarom niet ontbreken.
De Romeinse periode komt tot leven in de stad Trajectum ad Rhenum in de tweede eeuw met
indrukwekkende openbare gebouwen als onder andere de Romeinse herberg uit Nijmegen, het
badhuis uit Heerlen, de tempel uit Cuijk bij Maastricht en de Pottenbakkerswoning uit Voorburg

De middeleeuwen
De middeleeuwen duurt duizend jaar. In deze periode ontwikkelt zich een maatschappelijk systeem.
Vroege middeleeuwen – (406-1100 AD)
Vorming van de bijzondere bevolkingslaag, namelijk de elite, is zeer bepalend voor de vroege
middeleeuwen.
Late middeleeuwen – (1100-1500 AD)
Archeon laat het middeleeuwse stadje Gravendam zien, rond het jaar 1350. Gravendam is een stad
zoals die in 1350 bestaan zou kunnen hebben. De huizen, die er staan, zijn allemaal gebaseerd op
archeologische opgravingen of bouwhistorisch onderzoek. Bij de opzet van de stad is gekeken naar
de ontwikkelingsgeschiedenis van bestaande Hollandse steden. Daarom gaf Archeon het stadje
Gravendam een geschiedenis mee die typisch is voor middeleeuwse Hollandse steden als Dordrecht,
Amsterdam en Rotterdam.
In de veertiende eeuw woonden er maar weinig mensen in een stad. De stedelingen waren meestal
ambachtslieden en kooplui. Belangrijk voor de ontwikkeling tot echte stad was een markt.
Gravendam anno 1350 bestaat uit een ouder gedeelte: de Damstrate en een nieuwe straat: de
Heerestrate. In de Damstrate stammen de oudste gebouwen, de hutkommen, uit de negende tot
elfde eeuw. De nieuwere huizen dateren uit de elfde tot dertiende eeuw. De huizen in de
Heerestrate zijn allemaal reconstructies en variaties hierop uit de veertiende eeuw.
De geschiedenis van Gravendam.
Door afdamming van een veenstroom en de aanleg van sloten en dijken maakten de eerste
bewoners van het drassige Hollandse veengebied het rond 1100 geschikt voor bewoning en
landbouw. Ze woonden op terpen en dijkjes rondom de dam in de veenstroom, het Gravenwater.
Het aantal bewoners groeide en langzamerhand ging men meer goederen produceren dan men zelf
nodig had. Deze werden verhandeld op de markt bij de dam. Daar vond ook de overslag plaats van
goederen uit het achterland in rivierschepen. Handelaren vestigden zich in het stadje en zo ontstond
een middenstand van kooplui. De handel zorgde ervoor dat het plaatsje belangrijker werd en de
graaf van Holland er belangstelling voor kreeg. In 1294 verleende graaf Floris V het plaatsje bij de
dam aan het Gravenwater stadsrechten en kreeg het de naam Gravendam. Deze voorgeschiedenis is
terug te zien in het stadje. Er zijn oudere en nieuwere huizen die de kenmerken dragen van de
bouwperiode.

Archeologiehuis
Het Archeologiehuis Zuid-Holland toont de bezoeker op unieke wijze een overzicht van de rijke
geschiedenis van de provincie Zuid-Holland middels een breed scala aan archeologische vondsten,
nieuwe media en opdrachttafels. Een bezoek aan het museum bestaat uit drie onderdelen:
Filmzaal
Middels een Nederlandstalige en Engels ondertitelde introductiefilm wordt U voorbereid op de meer
dan 600 bijzondere vondsten, intrigerende achtergrondverhalen en bijzondere gebruiken uit
vervlogen tijden. U wordt binnen enkele minuten meegenomen op een reis door de geschiedenis van
ons land.
Bovenaan de trappen van de filmzaal is een wisseltentoonstelling te bezichtigen!
Eerste verdieping
Na de film vervolgt U uw bezoek op de eerste etage van het museum. De opstelling, geënt op het
simuleren van een archeologisch depot, behandelt de prehistorie (v.a. het mesolithicum), de
Romeinse tijd (12 v.C. tot 406 n.C.), de middeleeuwen (406 n.C. tot 1500 n.C.), maar ook wordt
aandacht besteed aan vondsten van na de middeleeuwen. Hoe keek men in de prehistorie
bijvoorbeeld aan tegen de dood? Hoe komt een exotisch aapje in een Nederlandse beerput?
Ga als echte archeoloog te werk op de verschillende laboratoriumtafels. Onderzoek en determineer
echt archeologisch aardewerk en raak skeletmateriaal van dieren aan!
Romeins Museum
De begane grond van het museum richt zich specifiek op de Romeinen in de regio. Veel Romeinse
vondsten uit Alphen aan den Rijn vertellen het verhaal van de soldaten, maar ook van de lokale
bewoners. Ontdek hoe de Romeinen schreven (en probeer het zelf), kijk wat voor wapens ze droegen
en waar ze mee betaalden.

Zwammerdamschepen
Alphen aan den Rijn is een van de weinige gemeenten met twee Romeinse grensforten op haar
grondgebied. Deze zijn Albanianiae, het fort dat onder het centrum van Alphen aan den Rijn ligt en
Nigrum Pullum, juist ten zuiden van het dorp Zwammerdam. Beide forten hebben een schat aan
spectaculaire vondsten en kennis over de noordgrens van het Romeinse Rijk in de Hollandse delta
opgeleverd.
Het meest in het oog springen de zes Romeinse schepen, die in een oude Rijnloop bij Zwammerdam
zijn ontdekt. Deze schepen maken onderdeel uit van de Rijks Maritieme Erfgoed Collectie en maken
deel uit van de kernwaarde van de Nedergermaanse Limes, de boordgrens van het Romeinse rijk die
is voorgedragen las UNESCO Werelderfgoed. Deze zogenoemde Zwammerdamschepen zijn het
onderwerp van een nog nooit vertoond erfgoed project.
Deze tentoonstelling geeft een inleiding op de historische betekenis van de Zwammerdamschepen
en het functioneren van de Hollandse delta in de Romeinse tijd. Ook wordt uitleg gegeven over de
restauratiewerkzaamheden. Sinds december 2018 wordt aan de Zwammerdam 2 gewerkt en dit jaar
zal het Romeinse schip helemaal gereed zijn. Dit jaar worden de voorbereidingen getroffen voor de
Zwammerdam 4 (34 meter lang) en in 2021 wordt dit schip ook gerestaureerd in Archeon.
De ontdekking van de Romeinse schepen in Zwammerdam betekende het begin van een rijke
Nederlandse onderzoekstraditie.
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Ingrid van Engelshoven en gedeputeerde van
Zuid-Holland Willy de Zoete hebben het laatste deel van Zwammerdam 2 onthuld op 12 oktober
2019 en de Minister heeft een cheque van 345.000 van het Mondriaan Fonds overhandigd.

2. Coronaprotocol: ‘Samen een veilig bezoek aan Archeon’
Archeon voert de maatregelen door uit het protocol ‘Samen een veilig bezoek aan Archeon’, welke
aansluiten bij de richtlijnen van het RIVM. Dit protocol is samengesteld aan de hand van het protocol
Club van 11, de Nederlandse Museumvereniging en het coronaprotocolteam van Archeon. Doordat
we deze maatregelen strikt naleven, zorgen we ervoor dat jouw dagje uit plezierig blijft verlopen.
Reserveer het bezoek vooraf online
Om Archeon te bezoeken is er een geldig entreebewijs en een aankomst-tijdslot reservering nodig.
Wij vragen alle bezoeken hun bezoek vooraf te reserveren op archeon.nl. Zo houden wij de
bezoekaantallen onder controle.

Wij zorgen voor 1,5 meter afstand tussen huishoudens
Houd afstand
Blijf op minimaal anderhalve meter afstand van andere gasten en ons personeel. Bij aankomst
ontvangt u een 1,5 meter lange wilgentak die u het gehele bezoek bij u dient te dragen om de
afstand te bewaken.
Vervoer
Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer en met je eigen huishouden.
De fietsenrekken komen op 1,5 meter afstand van elkaar te staan.
Op de parkeerplaats wordt steeds een parkeervak overgeslagen om ook hier 1,5 meter afstand te
waarborgen. Volg bij aankomst de instructies op van de parkeerwachter.
Entree en winkel
Vanaf de parkeerplaats naar de entree en winkel worden wachtvakken zo ingedeeld dat er 1,5 meter
afstand tussen de vakken ontstaat. De in- en uitgangen zijn gescheiden. Betaal uitsluitend met pin of
contactloos.
Wandelroute
Er is één vaste route door het park die gevolgd dient te worden. In- en uitgangen zijn gescheiden, dit
geldt voor de entree maar ook voor de boerderijen en huizen op het park. Volg de route, borden en
de aanwijzingen van onze medewerkers.
Activiteiten & shows
Alle activiteiten gaan door. Zo zijn ze allemaal ruimer opgezet zodat er 1,5 meter afstand aanwezig is.
Attributen worden na elke ronde schoon gemaakt. De tempelceremonie en het gladiatorengevecht
gaan ook door. Voor de activiteiten en shows geldt dat de wachtrijen en zitplaatsen worden
aangegeven door paaltjes en/of markering, zodat er 1,5 meter afstand is. Volg de route, borden en
aanwijzingen van onze medewerkers ten alle tijden op.
Horeca
Onze restaurants zijn geopend volgens de richtlijnen. Je kunt ook vooraf een ontbijt picknickmand,
lunchbox of Romeinse borrelmand reserveren en hier in de mooie natuur van genieten. Klik hier voor
de mogelijkheden. Wij verzoeken iedereen vriendelijk om bij onze entree, winkel en
horecagelegenheden zoveel mogelijk contactloos of per pin te betalen.

Wij zorgen voor extra hygiënemaatregelen
In Archeon dien je je aan dezelfde regels te houden als thuis of op straat.
• Moet je niezen of hoesten? Doe dit dan in je elleboog.

•
•

Snuit je neus in een papieren zakdoek en gooi deze direct weg
Was regelmatig je handen. Doe dit minimaal 20 seconden. Maak gebruik van de aanwezige
desinfectiepunten.
Archeon zorgt voor meerdere desinfectiepunten in het park. Daarnaast worden sanitaire gebouwen
en contactpunten zoals deurklinken extra vaak schoongemaakt.

Wij zorgen voor voldoende en heldere informatie
Wij verstrekken heldere informatie vooraf op de website, door middel van borden in het park en een
informatievel bij de entree waarop alles duidelijk uitgelegd wordt. Ook onze medewerkers helpen
hierbij. Zij staan klaar om je vragen te beantwoorden.

3. Nieuw in 2020
Theaterdiner
Dinnershow “De Gebroken Pijl”
Genieten van een middeleeuwse avond volop vertier en vermaak!
Het middeleeuwse klooster is omgetoverd tot een ware Middeleeuwse Herberg.
Het theaterdiner wordt georganiseerd op de volgende avonden:
25 en 27 juli
14 november
22 en 29 augustus
19 december
31 oktober
ArcheoHotspots
ArcheoHotspots maakt archeologie tastbaar en toegankelijk op verschillende plekken in het land.
In Archeon, op de restauratiewerf van Romeins schip Zwammerdam 2 kan jong en oud meewerken
aan een onderzoek door stukken Romeins aardwerk te meten en beschrijven.
Vikingschip de Gokstad
Het Gokstadschip is een laat-9e-eeuws Vikingschip dat in 1880 in een grafheuvel van zeeklei
gevonden werd door een Noorse Archeoloog. Het was 23 meter lang en 5 meter breed en bood
plaats aan 32 roeiers. Aan de buitenkant van het schip hingen de traditionele Viking schilden ter
bescherming van aanvallen van buitenaf. Het schip had een zeil van circa 110 vierkante meter.
Rond het schip waren ook drie kleinere schepen tot zinken gebracht. Men vermoedt dat de Gokstad
het graf is van Olaf Geirstad-Alf, een koning van Vestfold.
Jan Mellring, de Zweedse scheepsbouwer van Archeon, is afgelopen jaar bezig geweest met het
bouwen van één van de eiken Gokstad schepen voor Archeon. De Gokstad van Archeon is ruim 9
beter lang, en 2 meter breed. Het schip is eerder eens nagebouwd door de vrijwilligers en
medewerkers van het Viking Ship museum in Roskilde, Denemarken.
Het schip is te bewonderen in Dorestad.
Nieuw Lesprogramma “Op Avontuur”
Vorig jaar hebben een aantal Schrijvers van de Ronde Tafel; namelijk Lydia Rood, Suzanne Wouda,
Linda Dielemans, Anneriek van Heugten, Annejoke Smids, Martine Letterie, Bies van Ede, Peter Smit,
Joyce Pool, Gerard Sonnemans, Arend van Dam en Agave Kruijssen een kinderboek geschreven over
en voor Archeon.
Nu heeft Archeon in samenwerking met Studio Moor, en op basis van dit boek een lesprogramma
samengesteld voor basisscholen. De lesbrief bevat verhalen met opdrachten. De opdrachten zijn
bedoeld voor kinderen in de middenbouw van het basisonderwijs.

4. Evenementenkalender juli & augustus 2020
Deze zomer zijn er speciale themaweken in Museumpark Archeon waarbij telkens één tijdsperiode
extra uitgelicht wordt.
De programma zijn onder voorbehoud. Voor het actuele aanbod kijk op
https://www.archeon.nl/nl/evenementen.html

Oer weken
27 & 28 juni, 4 & 5 juli en 8 t/m 12 juli 2020
Tijdens de oer weken zie je hoe het eraan toe ging duizenden jaren geleden! De prehistorie is vaak
onderbelicht in de geschiedenis, omdat deze periode zich afspeelt voor het begin van de
geschiedschrijving. We weten dus niet altijd hoe mensen toen leefden, welke tradities en gewoontes
ze hadden, wat ze geloofden of waarom. Maar veel dingen weten we juist wel, dankzij de
voorwerpen en andere resten die ze hebben achtergelaten. Tijdens het Prehistorisch weekend laten
we zien hoe wij denken dat mensen toen leefden.
In het mesolithicum vertelt de sjamaan zijn oerverhalen. Bij de eerste boeren kun je een armbandje
twijnen. De bewoners van de trechterbekerboerderij maken brandnetelthee die je kunt proeven. In
de bronstijd worden demonstraties bronsgieten gegeven en in de ijzertijd laat men zien hoe je wol
verft.
Word een oermens!
Doe mee met de extra activiteiten en word een oermens! Schmink jezelf met oker als een echte
jager. Ga op jacht met pijl en boog. Bouw een hunebed en maak je eigen vuur. Nadat je alle
activiteiten hebt volbracht ontvang je jouw jachttoken (een houten amulet met een hert erop) en
ben je een echte oermens.

Middeleeuwse weken
14 t/m 31 juli 2020
Gravendam viert middeleeuwse weken. Vol vermaak, informatie en middeleeuwse gezelligheid.
Breng een bezoek aan de middeleeuwse markt waar de bakker, schoenmaker, mandenmaker, visser
en tingieter hun waar aanbieden en demonstraties geven. Geniet van de muziek en het straattheater
en speel oude spelletjes op de dam.
Word een ridder!
Word een ridder en leer zwaardvechten, boogschieten, schrijven met een veer en meer. Wanneer je
alle activiteiten hebt uitgevoerd word je tot ridder geslagen en ontvang je een riddercertificaat.

Romeinse weken
1 t/m 16 augustus 2020
Romeinse legionairs slaan hun kamp op, zij worden vergezeld door ambachtslieden, dames, slaven en
kinderen. Breng een bezoek aan het Romeinse kampement, bekijk de exercitie demonstraties en
juich ’s middags jouw favoriete gladiator toe tijden het spectaculaire gladiatorengevecht in de arena.
Word een Romein!
Beleef nu zelf hoe het is om een Romein te zijn. Laat je trainen in het Romeinse leger, leer schrijven
in de Romeinse school en maak prachtige sieraden. Voor wat extra geluk maak je een votiefsteen
voor de goden om zo een echte Romein te worden. Wanneer je alle activiteiten met succes hebt
volbracht bemachtig je een Romeinse certificaat en ben je een echte Romein.

Viking week
18 t/m 23 augustus 2020
De Vikingen veroveren Museumpark Archeon en slaan hun kamp op. Struin door het kampement en
zie hoe de Vikingen leefden. In het kampement staan marktkramen waar de Vikingen hun waar te
koop aanbieden, ook geven ze demonstraties en vertellen ze je graag over de wapens, materialen,
gebruiken en het leven van een Viking.

Vroege vogels opening op zondag in juli en augustus
Voor de vroege vogels hebben we op de zondagen in juli en augustus om 9:00 uur een speciale
rondleiding in de natuur van Archeon, aansluitend om 10:00 uur is er gelegenheid om te genieten
van een gezellige ontbijt picknickmand. Het vroege vogels bezoek en de picknickmand zijn te
reserveren op archeon.nl.

5. Feestelijk en Zakelijk
Archeon is een unieke locatie voor feesten en partijen! Of het gaat om een spetterend
verjaardagsfeest, een gezellige familiedag of een heerlijk diner. Bezoek overdag het park en sluit af
met een feestelijk Romeins buffet of heerlijke gerechten van onze echte hout gestookte barbecue.
Naast “een dagje Archeon” biedt Archeon nog veel meer mogelijkheden. Alle locaties staan ter
beschikking voor een gezellige borrel, vergadering, een doe activiteit, verjaardagsfeest of een
themafeest.
Het Middeleeuwse Klooster, de Romeinse Herberg en het Romeinse Badhuis met vele, mooie,
thematisch gedecoreerde zalen van verschillende grootte zijn bij uitstek geschikt om de gasten
feestelijk te onthalen.
De Romeinse Herberg
De Romeinse Herberg heeft vier zalen, Bacchi, Plotinae, Vini en Frumenti. Deze ruimtes variëren in
grootte en zijn elk voor vergaderingen, feesten, bijeenkomsten en diners van 10 tot 300 personen te
gebruiken. De totale zaaloppervlakte is 365 m². Het overdekte Atrium is bij uitstek geschikt voor
ontvangsten en recepties (350 m² tot 600 personen. Voorts beschikt de Herberg over de Trajanuszaal
en het Triclinium (een authentieke Romeinse eetzaal met ligbedden). De Romeinse Herberg biedt
inclusief het Atrium ruimte aan 800 personen.
Het Middeleeuwse Klooster
In het Middeleeuwse Klooster der Minderbroeders anno 1359 zijn drie sfeervolle zalen: de
Kloosterkeuken, de Refter en de Kloosterzaal.
De grote kloosterzaal is een sfeervolle feestzaal voor elke gelegenheid met prachtige dakspanten en
fraai gedempt licht dat door de glas in lood ramen binnenkomt. Wij verzorgen de zalen voor u in
iedere gewenste zaalopstelling met de gewenste audiovisuele middelen.
In de Kloostertuin kunnen barbecues verzorgd worden.
Pannenkoekenhuis Het Klooster
In de refter van het klooster bevindt zich het pannenkoeken restaurant. De pannenkoeken zijn
gemaakt van de granen van de Alphense molen De Eendracht. 100% biologisch en keuze uit wit of
volkoren meel. De appels komen uit de boomkwekerij uit Woerden, de verschillende soorten jam
komen uit het Groene Hart evenals de roomboter.
Het Romeinse Badhuis
Een unieke locatie met twee badzalen, een massageruimte en een ontvangstruimte van totaal 325
m². Deze locatie leent zich in het bijzonder voor recepties en bijeenkomsten tot 300 personen. Deze
locatie kan verbonden worden met de Romeinse Herberg.
Pizza & Pollo
In het buffet van de Romeinse herberg worden steenoven pizza’s gemaakt met biologische kip.

6. Overnachten
Middeleeuwse Vakantie
In het middeleeuwse stadje Gravendam zijn er een drietal ambachtswoningen, namelijk de
slaapkamer van de schoenmaker, de slaapkamer van de schrijnwerker en de slaapkamer van de
wever. Alle drie de woningen zijn voorzien van 5 bedden.
Een vakantie volledig in het teken van de middeleeuwen, geheel verzorgd met kleding en begeleiding
van onze Archeotolken. De middeleeuwse vakantie is inclusief ontbijt, twee dagen toegang tot het
Museumpark, en kleding.

Expeditie Archeon
Deze zomervakantie staan er tenten op het campingterrein van Museumpark Archeon voor een
avontuurlijke overnachting in de wereld vol geschiedenis. De tenten zijn geplaatst in samenwerking
met Rechargers en zijn deze zomervakantie te boeken.
Even helemaal weg: drie dagen en twee nachten logeren terug in de tijd!
Overnachten in twee-/driepersoonstenten en genieten van historie en een avontuurlijk arrangement.
Het arrangement omvat drie dagen entree, 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 1x lunch, 2x diner,
parkeren, activiteiten met begeleiding, stroom, waterpunt en een gedeelde koelkast en gebruik van
koffie/thee. Het lakenpakket en de eindschoonmaak is ook inbegrepen.
Gasten wanen zich drie dagen lang in een andere tijd en gaan boomstamkanovaren, hunebed kei
trekken, boogschieten, fibula maken, exerceren met Romeinse legionairs, brood bakken en
mandenvlechten van wilgen. Iedere ochtend, middag en avond begeleiden onze archeotolken al deze
activiteiten. Er is ook voldoende vrije tijd om op eigen gelegenheid het park te ontdekken, te
ravotten in de speeltuin of om een duik te nemen in het buitenzwembad van het Romeinse badhuis.
’s Avonds na het diner komt men samen rondom een gezellig knetterend kampvuur.
Samenwerking Rechargers
Rechargers is dé leverancier van compleet ingerichte safaritenten en lodges die levert aan onder
andere vele festivals. Doordat het festivalseizoen in deze coronatijd veelal niet door kan gaan en de
tenten daar niet gebruikt worden hebben Museumpark Archeon en Rechargers de handen ineen
geslagen door de tenten op het campingterrein van Archeon te plaatsen en te verhuren. Een
vruchtbare samenwerking waarbij Rechargers hun tenten een mooie plek geeft en Museumpark
Archeon een bijzondere overnachting aanbiedt aan haar gasten.

7. Scholen
Jaarlijks komen scholieren uit Nederland, België en Duitsland naar Museumpark Archeon. Voor zowel
het basis onderwijs als het middelbaar onderwijs worden er lesprogramma’s aangeboden.

Basisonderwijs
Voor leerlingen van het basisonderwijs bieden we een activiteitenpakket met activiteiten als
boogschieten, vilten, kanovaren, vuur maken, keien trekken, exerceren en kaarsjes maken.
Het bezoek kan uitgebreid worden met een doe route of techniekenroute.

Voortgezet onderwijs
Voor leerlingen van het voortgezet onderwijs bieden we een ontdekkingstocht en een expeditie tocht
aan. De leerlingen maken een levendige reis door de verschillende tijden. Ook voor deze groepen kan
het bezoek uitgebreid worden met een doe route of technieken route.

Archeon in de klas
Ook is het mogelijk om een Archeotolk in de klas te boeken, deze tolk bezoekt de scholen en brengt
de geschiedenis les tot leven.

8. Vereniging Vrienden van Archeon (VVvA)
De Vereniging Vrienden van Archeon is een vrienden en vrijwilligersvereniging welke als doel heeft
om Museumpark Archeon te ondersteunen met verschillende activiteiten. De VVvA telt meer dan
500 leden en donateurs, die een grote belangstelling hebben voor archeologie en de geschiedenis
van Nederland.
Naast het ondersteunen van Archeon organiseert de VVvA voor de eigen leden lezingen, workshops
en excursies. De organisatie van de diverse activiteiten is in handen van het bestuur en een aantal
commissies.
De VVvA heeft ook een eigen blad – NoVA – met historische artikelen en wetenswaardigheden.
Ieder jaar organiseert de VVvA twee algemene ledenvergaderingen, in het voorjaar en najaar.
De commissie vrijwilligers zorgt ervoor dat de leden als vrijwilliger/ archeotolk in Archeon hun
steentje kunnen bijdragen. De vrijwilligers zijn ook actief bij het tuinonderhoud van het
Museumpark. De commissie coördineert tevens vrijwilligers-projecten, zoals de bouw van de
Bronstijdboerderij.
De activiteitencommissie organiseert excursies naar tentoonstellingen en evenementen die te maken
hebben met de geschiedenis van Nederland. Er worden ook cursussen gegeven, zoals
mandenvlechten, kruiden herkennen en pottenbakken, op verzoek van de leden kan het aanbod
worden uitgebreid.
Afgelopen jaar heeft de VVvA samen met de vrijwilligers een mozaïekvloer (gebaseerd op de
mozaïekvloer van het Thermenmuseum in Heerlen) gerealiseerd in het Romeinse badhuis. De
commissaris van de Koning Jaap Smit en burgemeester Liesbeth Spies hebben deze vloer officieel
geopend samen met de directie van het Thermen Museum uit Heerlen.
Een fotowedstrijd, thema 2019: “Werk in Uitvoering” van de VVvA met aardige prijzen geeft de
bezoekers de mogelijkheid om aan de hand van een thema hun leukste Archeon-momenten vast te
leggen.

9. Feiten en cijfers
Missie en visie
Missie
Archeon faciliteert de ontmoeting tussen een zo breed mogelijk publiek en de geschiedenis van
Nederland op een informatieve en interactieve wijze, met als doel het verzorgen van een fijne, leuke
en bovenal leerzame ervaring in een zo authentiek mogelijke (pre)historische omgeving. Archeon
beheert en presenteert authentieke reconstructies van 43 gebouwen, meerdere monumenten en
gebruiksvoorwerpen gebaseerd op archeologische opgravingen vanaf het mesolithicum (6.000 v.C.)
tot aan de middeleeuwen (1.350 n.C.), om het materiele en immateriële erfgoed van Nederland nu
en in de toekomst te waarborgen. Uitbreiding van aanwezige kennis wordt gegarandeerd middels
onderzoek en experimentele archeologie. (pre)Historische geklede archeotolken vertalen op een
interactieve wijze het verleden naar het heden, met als primaire doelen educatie en historisch
vermaeck.
Visie
Archeon:
• Betrekt op interactieve wijze een breed publiek bij het vertelde verhaal;
• Treedt op als kenniscentrum voor de archeologie en geschiedenis van Nederland, waar de
bezoekers op verschillende wijzen kennis en inzichten kan verwerven;
• Is door het dynamische karakter van het museum (met haar medewerkers, activiteiten en
shows) constant nieuw voor terugkerende bezoekers;
• Is naast een leerzame ervaring ook een fantastisch dagje uit;
• Toont de diversiteit van ons land en de ontwikkeling van de samenleving door de jaren heen;
• Visualiseert de relatie tussen het verleden en het heden;
• Is een culturele instelling met culturele én commerciële activiteiten;
• Is het podium voor liefhebbers van geschiedenis (bezoekers, medewerkers en vrijwilligers)
om zich te ontplooien;
• Vervult een voorbeeldfunctie voor verwante Europese openluchtmusea;
• Archeon draagt bij aan de maatschappij en is hierbij betekenisvol en een partij waarmee
anderen graag samenwerken;

Duurzaamheid
Archeon vertolkt de levende geschiedenis. Hierdoor gaan onze medewerkers al zeer bewust om met
het milieu en moeder Aarde in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen. Onze medewerkers
maken onze gasten bewust van hun duurzaam gedag in hun eigen woonomgeving.
Enkele voorbeelden:
• Regen- en slootwater voor de besproeiing van onze gewassen en grassen;
• Geen kunstmatige bemesting in ons park van bloemen, bomen en planten. Al onze bomen,
planten zijn historisch verantwoord;
• Binnen in onze middeleeuwse huizen maken wij gebruik van puur biologische verf. Gemaakt
van botjes of gebruik makend van eieren van onze eigen kippen;
• Earth water sponsoring met waterpompen voor Malawi;
• Koffie van 100% Arabica melange op basis van biologisch geteelde en fair verhandelde koffie
van hoogplantages. Hoogwaardige koffie uit de beste aanbouwgebieden van Centraal- en
Zuid-Amerika. Een bijdrage aan betere leef- en werkomstandigheden van kleine boeren;
• Deelnemer aan het project Groene Cirkel; het bijenproject waarbij getracht wordt om de
bijenpopulatie te vermeerderen. Immers als de bijen niet van bloempje tot bloempje gaan.

Green Key
Duurzaamheid zit in onze genen, dat weten we. Maar toch is het soms fijn om van buiten bevestigd
te krijgen dat je goed bezig bent. Daarom zijn wij heel trots dat wij het hoogste niveau van de Green
Key, het internationale duurzaamheidskeurmerk voor organisaties hebben behaald: GOUD!

Too Good To Go
Om voedselverspilling tegen te gaan is Archeon aangesloten bij Too Good To Go: Red een maaltijd via
Too Good To Go en maak het verschil. Als eerste horeca bedrijf van Alphen aan den Rijn loopt
Archeon hiermee voorop. Al meer dan 400.000 gebruikers gaan samen de voedselverspilling tegen.

CO2 Compensatie
Archeon en u steunen terwijl u uw auto parkeert Trees for All. Voor ieder verkocht parkeerticket
wordt een deel van de opbrengst gebruikt om de CO2 uitstoot te compenseren. Met deze bijdrage is
de reis naar Archeon CO2 neutraal. Met de donatie dragen Archeon en alle bezoekers die van een
automobiel gebruik maken voor hun bezoek aan Archeon bij aan bos via Trees For All. In het
bijzonder het bosproject in Bolivia, dat project is Gold Standard gecertificeerd voor CO2
compensatie.

Zonnepanelen
Museumpark Archeon investeert in duurzaamheid in de vorm van een zonnepanelenoverkapping. De
bezoekers kunnen hun auto volgend jaar onder een dak van 1500 zonnepanelen parkeren. Voor
zover bekend is Museumpark Archeon het eerste park in Nederland die dit realiseert.
De zonnepanelen leveren een belangrijke bijdrage aan het energieneutraal worden van Museumpark
Archeon.

Bezoekersaantallen
Bezoekersaantallen Museumpark Archeon:
2019
2018

355.650
336.100

De directie
De directie van Archeon wordt sinds 1998 gevoerd door Jack Veldman en Monique Veldman-Gaastra.
Jack Veldman heeft de opleiding aan de Katholieke Hogere Hotelschool doorlopen en deed in
Engeland, Frankrijk en Australië ervaring op. Monique Veldman-Gaastra deed na haar HBO Facility
Management opleiding te Groningen ruime managementervaring op in verschillende bedrijven in
Nederland. Samen werkten zij 15 jaar in de risicodragende publiekscatering van onder andere TT
Assen, Thialf Heerenveen, Martinihal Groningen en Duinrell Wassenaar.
Binnen Archeon is het behoud van het cultureel erfgoed de basis van het bestaan van het park. Het
Museumpark beslaat een oppervlakte van 6 ha.
Op Archeon zijn dit jaar 212 personen werkzaam waaronder 36 medewerkers met een fulltime
dienstverband.

10.

Contact informatie

Bezoekadres Archeon
Archeonlaan 1 , 2408ZB , Alphen aan den Rijn
Postadres Archeon
Postbus 600, 2400 AP, Alphen aan den Rijn
T. 0172-447744
E. info@archeon.nl
W. www.archeon.nl
KVK: Rijnland nr. 28074347
Voor de actuele openingstijden en tarieven verwijzen we u naar archeon.nl.
Perscontact:
Bijgevoegde foto’s zijn vrij van rechten.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Communicatie van Archeon:
Monique Veldman 0172 447701 / 06 41567316
Mieke Lautenbach 0172 447704 / 06 17183501
E. Communicatie@archeon.nl

