
 

  



Op dinsdag 23 november 2021 hebben wij het Archeon bezocht. Dit hebben wij 

gedaan in het kader van het Smart Solutions Semester en ons bijbehorende project: 

‘setting up a fieldlab for science-based experimental archaeology’. Samen met onze 

begeleidend docent/ tutor Ronald Visser hebben wij een rondleiding gekregen door 

het park en zijn wij s ’middags op bezoek geweest bij restauratiewerf van de 

Zwammerdamschepen. Onderstaand staat van alle studenten kort beschreven hoe 

zij het bezoek hebben ervaren. 

 

Graag willen wij het Archeon bedanken voor de leuke en vooral zeer leerzame 

middag. 

Bedankt! 

 

Ella Winkelman (verpleegkunde) 

Ik vond onze excursie naar Archeon een erg leerzame en leuke ervaring. De eerste 

rondleiding met Dick hebben wij allemaal aandachtig geluisterd naar wat hij ons kon 

vertellen en hij vertelde het met veel enthousiasme. Hierdoor was het erg fijn om 

naar te luisteren. Ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd over archeologie, 

antropologie en geschiedenis.  

Na de pauze hadden we de tweede rondleiding bij een groot schip die ze aan het 

reconstrueren zijn. Dit was erg mooi en gaaf om te zien en de mevrouw die ons de 

rondleiding gaf kon er veel over vertellen. Al met al vond ik het een hele leuke dag en 

heb ik, naast dat ik veel nieuwe dingen heb geleerd, ook heel veel plezier gehad. Het 

was goed voor ons als groep om samen te zijn en iets leuks te doen en daarbij iets te 

leren wat bijdraagt aan ons onderzoek. 

  

Steven van Vondel (archeologie) 

Het bezoek aan het Archeon was goed geregeld. Dick gaf de rondleiding met veel 

enthousiasme en genoeg informatie. Door het uitleggen wat er allemaal gedaan moet 

worden om ijzer te smelten en alles wat daarbij komt kijken heb ik veel respect 

gekregen voor hoe dat vroeger gebeurde. Tijdens de rondleiding gingen we van de 

ijzertijd naar de steentijd, misschien was het verstandiger geweest om bij de steentijd 

te beginnen en vanaf daar de nieuwe ontwikkelingen te benoemen, dit gebeurde nu 

ook wel maar dus in de verkeerde volgorde. 

De rondleiding bij de Zwammerdam schepen was ook interessant en mooi om te zien 

hoe ze dat allemaal voor elkaar hebben gekregen, horen hoe groot een schip was 

zegt natuurlijk veel minder dan het zelf kunnen zien. Tijdens de rondleiding hebben 

we ook het behandelen/schoonmaken van het hout kunnen zien, dit was ook erg 

informatief. 

 

 

 

 

 

 



Ananda Breuker (Facility Management) 

Ik heb de excursie naar het Archeon als leerzaam en leuk ervaren, dit was tevens 

mijn eerste bezoek aan het Archeon. Tijdens de rondleiding met Dick vertelde hij met 

veel enthousiasme over de verschillende onderdelen in de verschillende 

tijdsperioden. Hij maakte gebruik van voorbeelden en had veel interactie met de 

groep. Door de informatie die Dick en dingen die ik gezien heb, heb ik veel geleerd 

en inspiratie opgedaan die we in ons project kunnen gebruiken. Doordat ik nu ook 

het Archeon bezocht heb, heb ik tijdens dit Smart Solutions Semester veel geleerd 

over archeologie en de geschiedenis.  

Na de lunch kregen we een rondleiding bij de Zwammerdamschapen in de 

restauratiewerf, hier werden we rondgeleid door Yardeni. Zij kon veel vertellen over 

het schip en hoe het gevonden was, het was heel interessant om te zien hoe ze een 

schip opbouwen van allemaal kleine stukken. Ook het behandelen en schoonmaken 

hebben wij mogen zien, dit was ook een erg goede toevoeging voor onze 

beeldvorming. 

 

Thom Koster (Tourism Management) 

Ik heb veel geleerd van het bezoek bij het Archeon. Vanuit mijn studie (tourism 

management) keek ik vooral door twee brillen naar het bezoek want aan de ene kant 

ben ik gewend om vanuit mijn opleiding naar zo’n dagje uit te kijken maar bij het 

Archeon keek ik ook vanuit ons project wat natuurlijk ook gefocust is op archeologie. 

Vooral die laatste focus heb ik veel over geleerd deze dag. Dit omdat het allemaal 

heel goed visueel werd uitgelegd. In het eerste deel werden wij door geschiedenis 

meegenomen door het dorp. Dit werd heel enthousiast verteld wat het prettig maakte 

om naar te luisteren. Vervolgens kregen wij ook nog een rondleiding bij de 

reconstructie van de Zwammerdam schepen. Hier heb ik veel geleerd over hoe zo’n 

reconstructie nou van begin tot eind plaatsvindt, ook dit werd heel enthousiast 

verteld. 

 

Mats Wermer (bedrijfskunde) 

Op het Archeon hebben wij een tour gekregen door het open lucht museum. Wij 

hebben hier veel geleerd over de verschillende periodes voor en tijdens de periode 

waarvoor wij onderzoek doen. Het was nuttig voor ons om te zien hoe het Archeon 

dit had ingericht. Onze begeleider die meeliep kon ons van alles vertellen en liet ons 

ook veel doen en zien. Dit gaf een mooie belevenis en hierdoor konden wij ook echt 

zien hoe het leven in die tijd was. 

Ook hebben wij mogen kijken bij het restaureren van de Zwammerdam schepen. 

Hier hebben wij veel te horen gekregen over de geschiedenis van deze schepen en 

wat de plannen ervoor zijn. Het was interessant om te horen wat voor werk eraan 

gedaan werd en wat zij moeten doen om die schepen weer in elkaar te krijgen. 

 

 

 

 



Ronan Brüggink (verpleegkunde) 

Het bezoek aan Archeon was een leerzaam moment. Wij hebben hier goed kunnen 

zien wat archeologie inhoudt en in welke tijden het afspeelt. Ook hebben we goede 

uitleg gekregen en mooie demonstraties. Het meest interessante vond ik het schip. 

Het verhaal erachter hoe jullie te werkt gaan met wat jullie hebben en hoe ver jullie al 

zijn gekomen. Het was een geslaagde dag. 

 

Christian Beverdam (ondernemerschap & retail management) 

Hier kwamen we bij het eerste deel van de ijzertijd aan. De archeoloog 

vertelde ons dat er geëxperimenteerd is door het Archeon in deze oven 

die hier staat. Er is geprobeerd om ijzer te smelten in deze oven door een 

lange periode hout in de oven te gooien. De oven wordt opgestookt tot 

ongeveer 1200 graden Celsius. De oven moet heel heet worden en 

blijven, dat wordt bereikt door voortdurend met blaasbalgen te werken. 

Het smelten duurt een aantal dagen. De archeoloog vertelde dat dit een 

moeilijk en inefficiënt proces was, als je kijkt naar de verspilling van 

grondstoffen die gebruikt worden. Tegenwoordig zijn er grote ovens die het proces 

veel efficiënter en gemakkelijker maken om ijzer te smelten.  

 

Hier zie je de archeoloog die onze rondleiding verzorgde. Op dit moment zijn we 

verder terug in de tijd naar de bronstijd. De expert vertelde ons dat er vroeger een 

vuurtje werd gemaakt door linnen stof te gebruiken, samen met een vuursteen. Dit 

proces liet hij zien in een oud huisje. Ook vertelde hij dat oude 

koeienstront ook als brandstof werd gebruikt om te stoken. Tot slot liepen 

we naar de prehistorie om kennis te maken met hoe de jagers en 

verzamelaars duizenden jaren hebben geleefd. Een leven als jager-

verzamelaar stond in het teken van overleven. Door op pad te gaan voor 

het verzamelen van eetbare wilde planten en het jagen op dieren, 

zorgden zij voor voldoende voedsel voor hun familiegroep. De jager-

verzamelaars hadden meestal geen vaste verblijfsplaats. Deze periode begint als de 

eerste mensachtigen zoals de Neanderthalers en later de Homo Sapiens, op aarde 

verschenen, ongeveer drie tot vijf miljoen jaar geleden. Per toeval is er toen een 

zaadje in de grond gestopt en hier kwam een gewas uit. Toen is het leven als jagers-

verzamelaar langzaam vergroeid in een leven als een boer. 

Tot slot vertelde de archeoloog ons over de hunebedden in Nederland. In de 

prehistorie bouwden de mensen graven voor de doden. Dit zijn de oudste 

monumenten van Nederland. Het hunebed werd waterdicht gemaakt met behulp van 

verschillende materialen, denk aan berkenbast. De buitenkant is eraf gehaald om de 

monument beter zichtbaar te maken voor de bezoekers.  

 

De tweede rondleiding ging over het onderzoeken van oude sporen op oude 

voorwerpen. Het ging vooral over de schepen van Zwammerdam. Dit zijn een aantal 



archeologische vondsten van Romeinse houten vaartuigen in het Nederlandse dorp 

Zwammerdam. De datering is van het jaar 97 – 205.  

De schepen van Zwammerdam zijn in de periode 1971 – 1974 opgegraven in de 

haven van het Romeinse limesfort Nigrum Pullum. Het betrof drie boomstamkano’s 

en drie vrachtschepen, een unieke vondst. Op de plaats van ontdekking is na ruim 40 

jaar het Limesbezoekerscentrum NIGRVM PVLLVM, Zwammerdam gerealiseerd en 

geïntegreerd binnen zorginstelling Ipse de Bruggen. Daar vindt de bezoeker vooral 

het verhaal van de ontdekking van de wereldberoemde Zwammerdamschepen. 

 

Hier zie je de foto door mij gemaakt van een van de schepen. Het is als een 

puzzel in elkaar gelegd door alle verschillende houtstukken te bewerken en te 

monteren. Het plan is om alle oude schepen te renoveren tot hoe ze vroeger 

in de romeinse tijd eruitzagen. Hierdoor moet er ook meer kennis ontstaan 

over de bouw van de schepen. 

 

Ruben Wortel (Tourism Management)  

Tijdens ons bezoek aan het Archeon werden wij eerst rondgeleid door Dick, hij liet 

ons de verschillende tijden zien. Bij deze tijden had hij voorwerpen zoals bijlen om te 

laten zien hoe de ontwikkeling was gegaan, van een stenen bijl naar een bijl van 

metaal. Ook liet hij ons zien hoe eenvoudig het was om met vuursteen en linnen vuur 

aan te steken. Door het zien van deze kleine ‘experimenten’ hebben wij inspiratie 

opgedaan over het thema van een mogelijke nieuwe workshop. Ook zouden wij bij 

onze huidige workshop de manier van vuursteen slaan kunnen gebruiken bij het 

aansteken van de pottenbakoven.   

 Na de rondleiding door het park werden we overgedragen aan Yardeni, zij liet ons 

de Zwammerdamschepen zien die gereconstrueerd werden. Ook liet zij ons het 

proces zien hoe het hout vanuit de containers waar het toentertijd in opgeslagen 

was. Dit hout moest namelijk nog schoongemaakt worden doormiddel van infrarood 

en hoge druk.  Het tweede deel van de dag had minder betekenis voor ons project 

maar was zeker wel interessant. Voor mij was het de eerste keer dat ik zoiets zag en 

ik had mij van tevoren nooit beseft hoeveel werk zo’n klus was. Wel hebben we na 

het bezoek aan het Archeon de tip van een docent gekregen om een replica van een 

Vikingschip te maken als workshop. Mocht dit in de toekomst gebeuren zou er zeker 

contact gezocht kunnen worden met het Archeon om kennis hierover uit te 

wisselen.   

  



Foto’s van het bezoek 
  



 
 


