Archeon begint een tweede leven
Jeroen Flamman
Op Hemelvaartsdag 8 mei j.l. is het themapark Archeon weer opengegaan. Na een onstuimige winter
waarin niet duidelijk was of Archeon nog wel door zou gaan en wie dan de (nieuwe) eigenaar zou zijn, is
dan toch eindelijk eind maart duidelijk geworden dat het park blijft bestaan. De firma Roest-Wald en Van
Vloten Catering hebben het park in zijn geheel gekocht en brengen het originele plan van het park weer
tot leven.
Het park
Velen van u zullen het park wel kennen. Zodoende behoeft het themapark op zich geen nadere
toelichting. Dit jaar is de inrichting van het park net zoals de voorgaande jaren, namelijk het
prehistorische, het Romeinse en het middeleeuwse gedeelte. In ieder deel staat een aantal nagebouwde
huizen uit het verleden. Archeotolken zullen in de kleding uit die perioden een verlevendigd beeld van die
periode geven.
In de voorgaande jaren was in bijna iedere hut, huis en gebouw een archeotolk aanwezig. Daarnaast
liepen er ook ‘bewoners’ zonder vaste locatie rond; zij namen deel aan diverse acts. Voor dit jaar is
besloten dat alleen de locaties bewoond zullen zijn. Het aantal tolken is mogelijk beperkt, maar daarom is
er een bewuste keuze gemaakt op welke locatie er tolken zijn om zo een goed beeld van het verleden te
geven. In het prehistorische deel geven de jagers/verzamelaars uit het mesolithicum en de boeren uit de
lineaire bandkeramiek en de bronstijd een beeld van het leven van vóór het jaar 0. In Romeinse deel van
het park wonen en werken er Romeinse burgers in het badhuis, het tempelcomplex, de herberg en het
woonhuis. Een marktkoopman verkoopt zijn waren op het forum van het stadje. Het middeleeuwse stadje
laat het werken en wonen van onder andere diverse amdachtslieden zien. Hier demonstreren de
valkenier, de bakker, de smid, de visser en de hout/been-bewerker hun werkzaamheden, probeert de
pottenkoper ‘geïmporteerd’ steengoedaardewerk te verkopen en gunnen de stalmeester en de monnik
een blik achter de schermen van het dagelijkse werk.
Dit jaar en zeker in de toekomst biedt de Romeinse herberg en het middeleeuwse klooster een grote
variatie aan ‘historische’ maaltijden. Naast de Romeinse lunch-hapjes en de middeleeuwse
’pannencoeck’ kan men ook weer bij Archeon terecht voor de thematische buffetten en entertainment.
Verkoop van historische souvenirs en Archeon-produkten vindt zowel in de diverse winkels als ook in het
park bij de verschillende kooplieden plaats.
Overnachten in een Romeinse boerderij
Ook het Educatief Erf, het terrein waar (school-)groepen voor één of meerdere dagen worden ontvangen,
is weer geopend. Naast de programma’s voor de groepen wordt er ook gewerkt aan een plan dat
individuele bezoekers of familie’s de gelegenheid biedt twee dagen in het park te verblijven. De nacht
wordt dan doorgebracht in de Romeinse boerderij op het Erf.
1997 overbruggingsjaar
Voor de critici zal er zeker een verschil met Archeon van de voorgaande jaren zichtbaar zijn, maar de
directie van het park wil graag terug naar het originele idee van het park. In de komende jaren komt de
nadruk te liggen op educatie en informatie over archeologie en het leven in het verleden. Door middel van
de uitleg van de archeotolken, het zelf (mee)doen bij/van activiteiten en eventueel slapen in een
Romeinse boerderij kan de bezoeker zelf zijn kennis over het verleden verbreden.
Het ligt nu in de planning dat aan het eind van 1997 het park aanzienlijk zal worden aangepast. De totale
oppervlakte van het park zal dan teruggebracht worden tot ca. zeven ha. Het oorspronkelijke idee is
daarbij nog steeds het uitgangspunt. Het middeleeuwse en Romeinse stadje zullen op hun plek blijven
liggen. De prehistorische huizen zullen worden verplaatst, mogelijk naar de noordzijde van het terrein.
Ook de ingang van het park zal verplaatst worden. In 1998 zal dan een nieuw ingericht Archeon verder
gaan.
Informatie
Archeon is geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. De toegangsprijs
bedraagt fl. 20,- voor volwassenen, fl. 17,50 voor 65+ en fl. 15,- voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
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