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Zwerf door de prehistorie, kom héél 
dichtbij de Romeinen, duik in de 

middeleeuwen en ontdek het Romeins 
Museum. 

 

Stap midden in de geschiedenis van 
Archeon en ontdek hoe het vroeger was. 
Alle gebouwen en hutten hebben in ons 
land gestaan of staan er nog steeds. Breng 
een bezoek aan het Romeins museum en 
ontdek de échte vondsten uit Zuid-
Holland. Dagelijks sluiten wij af met een 
spectaculair gladiatorengevecht in de 
Arena. 
 
 
Ga mee op reis: héél ver terug in de tijd 
naar het kamp van de jagers-verzamelaars. 
Hier maak je kennis met de jagers en 
ontdek je hoe zij leefden. Je kunt in een 
echte boomstamkano varen en genieten 
op het blotevoetenpad. In de mooie 
Mesohut zie je hoe men vroeger woonde 
en daarna ga je door naar de eerste 
boeren, bronstijd en ijzertijd. Dan zijn daar 
de Romeinen.  
 
 
In het Romeinse stadje staan een Badhuis, 
een Tempel en een Romeinse Herberg. In 
de Arena strijden de gladiatoren voor hun 
leven. Ook kun je meedoen aan de vele 
activiteiten als exerceren, Romeinse 
massage, een fibula maken en de 
kruidenspeurtocht doen.   
 
 
In het middeleeuwse stadje Gravendam 
leef je in de 14e eeuw. In de ambachts- 
huizen wordt hard gewerkt en kun je de 
houtbewerker, de bakker en de smid 
bezoeken. Ook kun je aan de slag met een 
vilten armbandje, zwaardvechten en 
boogschieten. Tot besluit kan iedereen nog 
even ravotten in de speeltuin en het 
doolhof.  
 
 
Tijdens de  introductiefilm word je 
meegenomen op een reis door de 
geschiedenis van ons land. Ga als een 
echte archeoloog te werk op de ver-
schillende laboratoriumtafels. Onderzoek 
archeologisch aardewerk en raak 
skeletmateriaal van dieren aan! 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 een wapens ze 
droegen en waar ze mee betaalden. 
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