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Nationale Archeologiedagen 15 & 16 oktober in Het Archeologiehuis in Almere 

Altijd al willen weten wat er allemaal in de bodem van Almere zit? En wil je meer weten over de 

eeuwenlange geschiedenis van Almere? Kom dan zaterdag 15 en zondag 16 oktober tijdens de 

Nationale Archeologiedagen naar het Archeologiehuis in Almere! 

Programma van zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 

Het Archeologiehuis in Almere is geopend van 9.00-16.30 uur 

Almeerdaagse 

8.30 uur  

Start wandeltochten Almeerdaagse. Kijk voor meer informatie op www.almeerdaagse.nl. 

Vondsten in het Archeologiehuis 

9.30-16.30 uur  

voor: iedereen 

In het Archeologiehuis kun je de geschiedenis van Almere ontdekken. Archeologen en vrijwilligers 

geven uitleg bij de vitrines. 

Prehistorisch kamp  

10.00-16.00 uur 

voor: iedereen 

Waan je in de prehistorie en bekijk hoe vuursteen wordt bewerkt of vlecht echte prehistorische 

armbandjes.  

De Kogge 

11.00 en 14.00 uur 

voor: kinderen 

Verhalenverteller Gerard Poot vertelt een spannend verhaal over de Almeerse Kogge met muziek. 

Van potscherf tot mammoettand 

12.00-14.00 uur 

voor: iedereen 

Heb je iets gevonden in de bodem van Almere en vraag je je al lang af wat het eigenlijk is? Neem het 

mee naar het Archeologiehuis en onze experts geven hun oordeel! 

Onderzoek de bodem met een metaaldetector 

11.00-15.00 uur 

voor: kinderen 

Met een metaaldetector kun je onder begeleiding de bodem rond het Archeologiehuis afspeuren. Wie 

weet vind je wel een gouden munt! 

Film: Archeologie in Almere 

12.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur 

voor: iedereen 

In de film ‘Archeologie in Almere’ wordt in vogelvlucht de eeuwenoude geschiedenis van Almere 

uiteengezet en kom je alles te weten over archeologie. 
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