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Beste {{ contact.FIRSTNAME }} {{ contact.LASTNAME }},
Het Logboek van ‘Operatie Zwammerdamschepen’ heeft zich alvast
in het nieuw gestoken, zo vlak voor de feestdagen. Ook Museumpark
Archeon en de Zwammerdam 2 tentoonstelling maken zich op voor
bezoekers in december. Onder andere met een mini-tentoonstelling
in het Romeins Museum én in het badhuis, onze 'buur' in het park.
Meer over de Zwammerdamschepen

Op inspiratietour in Denemarken en Zweden
Inspiratie kun je opdoen op heel diverse plaatsen. Dat blijkt wel uit de
inspiratietour die de ontwerpgroep voor het toekomstige Nationaal
Romeins Scheepvaart Museum maakte. Begin november reisden Monique
en Jack Veldman (directie Museumpark Archeon), Marlène van Gessel en Marc
van Roosmalen (architecten) en Tom Hazenberg (archeoloog/curator) door
Denemarken en Zweden. Samen zochten ze naar kennis en inspiratie voor
het ontwerp van het nieuwe Nationaal Romeins Scheepvaart Museum. En voor
de expositie van de collectie Zwammerdamschepen.
Lees meer en bekijk de foto-impressie

Vrijwilligersbijeenkomst

Een nieuwe werkplaats

Het leek wel een feestje de in
Romeinse Restauratiewerf, woensdag
27 oktober. Restauratieteamleden,
gidsen en Romeinse
Archeotolken kwamen sinds tijden
weer live bijeen op de restauratiewerf
in Museumpark Archeon. Het gonsde
van enthousiasme. Een van de
belangrijkste conclusies van de
bijeenkomst was de noodzaak meer
gidsen aan te trekken. Ook t.a.v. de
ondersteuning van de gidsen werden
puntjes op de i gezet.

‘Navalia Nigrum Pullum’ staat er.
Oftewel: Scheepstimmerwerf
Nigrum Pullum. Het prachtig
gemaakte naambord prijkt aan de
zijkant van de nieuwe ‘houtloods’,
naast de Romeinse herberg. Hier
zullen historische scheepsbouwers
Alexander de Vos en Wouter Schalk,
met hulp van leden van het
restauratieteam, werken aan de
reconstructie van het aanvullende
hout voor Zwammerdam 6 en
kano 3. En u kunt dat proces van
dichtbij gaan volgen.

Lees meer

Lees meer

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 aub bij dat die
ander zich gratis kan inschrijven voor de
nieuwsbrief via de website.
Schrijf je hier in voor het logboek

Restauratie Zwammerdam 6 weer terug in 1e werf
In de tentoonstellingsruimte van de Zwammerdam 2, langszij het schip, staan
lange schragentafels. Op stellages van oranjegekleurde plankdragers ligt het
archeologische hout te wachten op een paar geduldige handen en goede
ogen. Vrijwilligers van Team Restauratie puzzelen hier samen met
restauratieleider Yardeni Vorst met het oude hout.
Lees meer

Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie

Archeon Zwammerdamschepen arrangement

Dit najaar vergaderde
restauratieteamleider Yardeni Vorst op
de restauratiewerf met mensen van
de Stichting Infrastructuur
Kwaliteitsborging Bodembeheer
(SIKB).

Begin november had het
genootschap SPQR uit Den Haag
de primeur van een Museumpark
Archeon Zwammerdamschepenarrangement: een
rondleiding langs de Zwammerdam
2 met toelichting op het
restauratieproces plus een diner
vlak naast het schip. Tom
Hazenberg leidde de gasten rond.
Museumpark Archeon ontving de
complimenten daags na het bezoek
van de voorzitter Gajus Scheltema:
“Even nog een klein woord van dank
onzerzijds voor de hartelijke
ontvangst en interessante uitleg over
Zwammerdam. We hebben genoten
van de avond!”

Om precies te zijn: met een
commissie die zich buigt over een
leidraad publieksbeleving,
participatie en educatie t.a.v.
onderwaterarcheologie. Yardeni
mocht deze commissie adviseren.
Een toepasselijker vergaderomgeving
is nauwelijks te vinden.
Lees meer

Lees meer

Samenwerking
Schoutenerf Boskoop
Wat hebben ze gemeen, Het
Schouwenerf Boskoop en
Museumpark Archeon? Historische
Schepen in de gemeente Alphen
aan den Rijn! De Boskoopse
Schouw is een erfgenaam van de
Romeinse schepen type
Zwammerdam. Dat vraagt om
samenwerking, dachten archeoloog
Tom Hazenberg en Boskoops
ondernemer William van Wijngaarden.
Lees meer

Zwammerdam 2 in boek
Mathijs Deen
In het onlangs verschenen boek "De
grenzeloze rivier" komen de
Zwammerdamschepen, Museumpark
Archeon en het kanaal van Corbulo bij
Park Matilo mooi in beeld.
Lees meer
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Operatie Zwammerdamschepen' is altijd toegankelijk tijdens openingstijden van
Museumpark Archeon (gratis met Museumkaart en Vrienden Loterij VIP-kaart).
Meer informatie: https://www.archeon.nl/zwammerdamschepen.html
Operatie Zwammerdamschepen’ is een initiatief van stichting Museumpark Archeon en
1 Arch/Hazenberg Archeologie.
Teksten: Patricia Pol, Tom Hazenberg, Monique Veldman, 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, VriendenLoterij, VSB Fonds, EDBA en Fonds
Alphen aan den Rijn.

Deze mail is verzonden aan {{ contact.EMAIL }}
Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven als nieuwsbriefabonnee
bij Operatie Zwammerdamschepen van Museumpark Archeon.
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