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BEREIKBAARHEID 
Een paar goede wandelschoenen aan, 

rugzak mee, hond goed uitgerust en gaan . 

Een dag(je) Archeon is een soort beknopte 

avondvierdaagse . Er komt geen bus in de 

buurt van het park en vanaf het station 

is het ongeveer 20 minuten lopen . Het 

park zelf beslaat meerdere hectaren en is 

verdeeld in drie (tijds) gebieden .  

BETREEDBAARHEID 
De plattegrond van het park is vooraf 

te bestuderen op de website . Door de 

omvang van het park is een begeleider wel 

heel fijn.

BEJEGENING 
Door de bijzondere opzet van het museum 

is er altijd wel iemand in de buurt die 

meer kan vertellen over wat er gaande is . 

De vrijwilligers (acteurs) blijven keurig in 

hun rol en nemen je mee in hun ‘wereld’ . 

BELEVING 
Prehistorie, Romeinse tijd en middel-

eeuwen samen in één park . Museumpark 

Archeon is geen klassiek museum . Het is 

een plek waar geschiedenis letterlijk tot 

leven komt . Je kan van alles aanraken en 

huizen, hutten en werkplaatsen binnen-

gaan zonder van tevoren een rondleiding 

te hoeven bespreken . De enthousiaste 

vrijwilligers die rotsvast in hun rol blijven, 

nemen je mee naar vervlogen tijden en 

laten je van alles voelen en ruiken . Dit is 

niet alleen voor kinderen heel leuk . Het 

park is groot en het is fijn om iemand 

mee te nemen die je kan begeleiden naar 

de verschillende tijdperken . Hier kun je 

geschiedenis echt beleven . “Het is het 

leukste museum dat ik heb bezocht voor 

dit project .”
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