
Nationale Archeologiedagen in Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn  
 
Van 17 tot en met 19 juni zijn de Nationale Archeologiedagen in Archeon. Veel van onze verre 
geschiedenis ligt vaak verrassend dichtbij. Onder onze voeten. In de bodem. Wil jij ook ontdekken 
welke verhalen er allemaal verstopt zitten in de Nederlandse bodem? Kom dan horen, zien en graven 
tijdens de Nationale Archeologiedagen in Archeon. Je hoeft geen archeoloog te zijn om mee te 
kunnen doen. Kom oog in oog met de sporen van een ver verleden. Iedereen is van harte welkom. 
 
Voel je een echte archeoloog 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen kan iedereen meedoen aan de georganiseerde activiteiten in 
en rondom het Archeologiehuis/Romeins Museum. Er wordt een opgraving georganiseerd waarbij er 
gezocht kan worden naar aardewerk en Romeinse munten. Net als een echte Archeoloog ga je op 
onderzoek uit.  
 
Ontmoet Bronstijdman Kars 
Archeologen van de Universiteit van Amsterdam hebben een gezichtsreconstructie gemaakt van een 
menselijke schedel uit de Bronstijd: Bronstijdman Kars. De reconstructie is gemaakt aan de hand van 
een menselijke schedel die in een massagraf in Wassenaar is gevonden (het graf van Wassenaar is 
ook tentoongesteld in het Romeins Museum). Uit onderzoek blijkt dat het moet gaan om een man in 
de leeftijd tussen de 30 en 40 jaar. Ontmoet Kars in het Archeologiehuis op de 1e etage van het 
Archeon. 
 
Zwammerdam Restauratiewerf 
In de Zwammerdam Restauratiewerf in Archeon wordt hard gewerkt aan de restauratie van de 
zogeheten Zwammerdamschepen. Operatie Zwammerdamschepen’ heeft haar eerste complete schip 
opgeleverd: de Zwammerdam 2 staat te pronken in de restauratiewerf in Museumpark Archeon. In 
de Restauratiewerf is ook een mooie tentoonstelling over de Zwammerdamschepen, de Romeinse 
limes en de restauratie te zien. 
 
Exclusief dit jaar: een kijkje achter de schermen bij de restauratie van de Zwammerdam 6! 
 
Zwammerdam kano 5 
Kano 5, een vissersboot die als vijfde van de Romeinse Zwammerdamschepen werd opgegraven is te 
bewonderen op de begane grond van het Archeologiehuis. De boot is 5,50 meter lang en 0,80 meter 
hoog. Bijzonder is het opgetimmerd dekje met in dit geval zelfs ook een luikje met ijzeren scharnier. 
Vermoedelijk is het schip ooit groter geweest, want het heeft nu een rechte achterkant. Misschien is 
de kano ooit beschadigd en ingekort om te kunnen dienen als een visbun, waarin gevangen vis 
tijdelijk levend bewaard wordt.  
 
Lees meer op: https://www.archeon.nl/agenda/nationale-archeologiedagen_2.html  
 
Noot voor de redactie:     
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Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling Communicatie van Archeon:      
Monique Veldman 0172 447701 / 06 41567316 | Suzan de Blanken 0172 
447704   Communicatie@archeon.nl     
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