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'Operatie Zwammerdamschepen'
Logboek mei 2021
In afwachting van de openstelling van Museumpark Archeon is er zowel in het
park als bij ‘Operatie Zwammerdamschepen’ veel werk verzet. We zijn daarom
superblij dat Archeon weer opengaat.
We kunnen niet wachten om u te ontvangen!

We gaan weer open!
Museumpark Archeon heeft de poorten op woensdag 19 mei weer geopend!
De terrassen zijn geopend bij de Romeinse Herberg en Pannenkoekenhuis het
Klooster. De picknickplaatsen zijn op verschillende plaatsen in het park voor
heerlijke take-away-gerechten. Wij verwelkomen jullie graag voor een heerlijke
Archeon dag, je kinderfeestje of schoolreis! Reserveer hier jouw bezoek!
Enkele gebouwen kunnen nog niet worden geopend in verband met de
resterende covid-maatregelen. Dit geldt helaas ook voor de Romeinse
Restauratiewerven van `Operatie Zwammerdamschepen. Daarom is dit logboek
weer zo'n fijne bron om bij te blijven van dat prachtige project van Museumpark
Archeon.
Maar verder ligt het park er weer mooi bij en is klaar jullie welkom te heten. Met
op Tweede Pinksterdag een speciale Vroege Vogel opening. Wat dat is? Kijk
hier.
Tot ziens in ons Museumpark, waar alles bloeit!
Ga naar archeon.nl

Vernieuwing tentoonstellingsruimte
Het vrachtschip Zwammerdam 2 is klaar. Het werd dus tijd om de 1e Romeinse
restauratiewerf een make-over te geven. Want team Restauratie verlegt de
aandacht in het voormalige solarium bij het Romeinse badhuis naar de
restauratie van de opgeboeide kano Zwammerdam 3. Ook was het tijd om de
tentoonstelling over `Operatie Zwammerdamschepen' aan de ontwikkelingen
aan te passen.
U leest het: we zijn volop aan het reorganiseren! Dit kan gebeuren vanwege
een financiële bijdrage van het VSB Fonds en Fonds Alphen aan den Rijn.
Wat is er te zien in de nieuwe Expo?
Lees meer

Duurzaamheid in de tweede Restauratiewerf
Duurzaam handelen in combinatie met verstandig omgaan met subsidiegelden:
dat is de manier waarop de nieuwe hal met de schoonmaakinstallatie is
neergezet. In deze hal is het geconserveerde het hout van vrachtschip
Zwammerdam 6 in rekken opgeslagen en maakt Team Restauratie het
archeologische hout schoon. Een niet te onderschatten schoonmaakklus. Maar
wat is er nou zo duurzaam aan?
Lees meer

Schoen type Zwammerdam
Niet alleen Romeinse schepen hebben de soortnaam ‘type Zwammerdam‘
gekregen. Er zijn ook Romeinse schoenen die deze soortnaam hebben.
Archeologe Carol van Driel-Murray, gepensioneerd universitair docent Romeinse
archeologie van de Universiteit van Leiden, weet daar alles van. Ze
specialiseerde zich in de Romeinse tijd en in archeologisch leer.

Nagemaakte schoen type Zwammerdam
Bron: Gelderseroos.nl
Lees meer

Bezoek!
Raadsleden René Driesen en Marijke Kottenhagen bezochten woensdag 12
mei Museumpark Archeon om zich op de hoogte te stellen van de stand van
zaken van Operatie Zwammerdamschepen.

Op de foto v.l.n.r.: Marijke Kottenhagen, Tom Hazenberg en René Driesen
Lees meer

Fietsen langs De Hollandse Limes
Houdt u van fietsen? En van Romeinen? Dan hebben we een aanrader voor u!
Dat is namelijk een fietstocht met de naam De Hollandse Limes, die – hoe kan
het anders – start bij Museumpark Archeon.
De tocht wordt gepromoot via de organisatie AlphenLinkt , is 44 km lang en
komt langs 14 locaties.
Lees meer

Publiciteit
‘Operatie Zwammerdamschepen’ kwam in de maand april een aantal keren in
het nieuws, o.a. via artikelen in Archeologie Magazine, Geschiedenis Magazine
en EenVandaag. Zijn de Zwammerdam 2 en de Woerden 7 zusterschepen? Het
hout van kano Zwammerdam 3 is ‘bij elkaar gepuzzeld’ en het belang van de
schepen type Zwammerdam voor Unesco Werelderfgoed wordt besproken.

Archeologie Magazine
Het hele jaar 2021 werken
Archeologie Magazine en
Museumpark Archeon samen aan een
rapportagereeks over ‘Operatie
Zwammerdamschepen” en de
ontwikkeling van het Nationaal
Romeins Scheepvaart Museum. De
tweede aflevering in het april-nummer
gaat helemaal over vrachtschip
Zwammerdam 6. Wist u dat dit schip
heel veel lijkt op het opgegraven schip
Woerden 7? Ze lijken zoveel op elkaar
dat ze als zusterschepen kunnen
worden beschouwd. Misschien
komen ze wel van dezelfde werf!
Lees meer

Geschiedenis Magazine
In Geschiedenis Magazine nr. 3/2021
is een artikel te lezen over de
voltooiing van de Zwammerdam 2.
Daarin wordt ook de
kano/transportboot Zwammerdam 3
genoemd. Net als de Zwammerdam 2
zal deze boot met nieuw eikenhout
aangevuld worden tot een complete
boot.
Lees meer

EenVandaag
Op 22 april werd er in EenVandaag landelijk aandacht besteed aan de nominatie
voor UNESCO Werelderfgoed van de Neder-Germaanse Limes. Initiatiefnemers
van ‘Operatie Zwammerdamschepen’, archeoloog Tom Hazenberg en directeur
Museumpark Archeon Jack Veldman, kwamen daarbij aan het woord. Daarnaast
werd ook de bijzondere opgraving van het beroemde Romeinse legioenskamp
in Valkenburg(ZH) gefilmd.
Terugkijken

'Zusterschip' Woerden 7
U kon het al lezen; de schepen Zwammerdam 6 en Woerden 7 lijken zoveel op
elkaar dat zij zusterschepen worden genoemd.
De Woerden 7 werd in 2003
opgegraven en daarna beschreven.
Deze bevindingen kwamen terecht in
het boek Romeinen in Woerden,
waardoor u dus nu al een inkijkje kunt
krijgen in de Zwammerdam 6.
Dit boek (en vele andere!) is
verkrijgbaar via de webshop van
Archeon voor € 25,00.
Webshop

Vaar mee
Kent u mensen die dit Logboek misschien ook interessant vinden om te
ontvangen? Dan zou het heel fijn zijn wanneer u het Logboek doorstuurt.
En als u dat doet schrijf er dan a.u.b. bij dat die ander zich gratis kan abonneren
via de website https://archeon.nl/zwammerdamschepen, via de button Vaar
mee.

Volg 'Operatie Zwammerdamschepen' op social media en mis
geen enkel nieuwtje!

'Operatie Zwammerdamschepen' is altijd toegankelijk tijdens openingstijden
van Museumpark Archeon (gratis met Museumkaart).
Meer informatie: https://archeon.nl/zwammerdamschepen

'Operatie Zwammerdamschepen’ is een initiatief van stichting Museumpark
Archeon en 1 Arch/Hazenberg Archeologie.
Teksten: Patricia Pol, Tom Hazenberg, Monique Veldman, Eveline Verhoeve,
Mieke Lautenbach
Fotografie: Willem de Jeu en betrokkenen bij Zwammerdam 2
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Batavialand, de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed, Vorst Houtonderzoek, Vakwerk in Hout, Historische
Scheepstimmerwerf Klaas Hennepoel, Universiteit Leiden, Saxion Hogescholen
en Knol Cleaning Solutions.
Het project wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Zuid-Holland,
gemeente Alphen aan den Rijn, Mondriaan Fonds, BankGiroLoterij, VSB Fonds,
EDBA en Fonds Alphen aan den Rijn.
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