
Vrijwilligersfunctie Archeoloog 

Museum Hoge Woerd, gevestigd in Castellum Hoge Woerd in Leidsche Rijn (Utrecht), zoekt een

enthousiaste vrijwilliger om het team van archeologen te versterken.

Castellum Hoge Woerd is een moderne herbouw van het Romeinse fort dat 2000 jaar geleden in

De Meern (Utrecht) stond, op de oorspronkelijke vindplaats én op ware grootte. Tegenwoordig is

het castellum de plek waar cultuur, natuur en historie op een unieke ma- nier samenkomen, en

tevens één van Nederlands grootste archeologische monumenten. Op deze bijzondere culturele

verzamelplek is naast het museum, een stadsboerderij met stallen en tuinen, een theater en een

café-restaurant gevestigd.

Museum Hoge Woerd is een uniek en interactief museum voor jong en oud. Men bewondert er

het Romeinse schip De Meern 1, bekijkt de omgeving vanaf de muren van het fort en duikt in

3000 jaar geschiedenis door middel van interactieve exposities. Bezoekers wanen zich voor even

in de Romeinse tijd en ontdekken het leven in een garnizoensstadje aan de Limes (Latijn voor

‘grens’).

Als vrijwillig archeoloog ga jij, samen met de aanwezige beroepsarcheoloog, in gesprek met

bezoekers, help je mee met activiteiten en ondersteun je bij het lopende onderzoek rondom

archeologische vondsten. Ervaring of kennis is geen must, wel een voorliefde voor de archeologie

of geschiedenis en de bereidheid en enthousiasme om samen te werken met de bezoekers. 

- Helpen bij publieksactiviteiten in de ArcheoHotspot

- Overdragen van kennis aan en het begeleiden van bezoekers van de ArcheoHotspot

- Helpen bij de verschillende werkzaamheden in de ArcheoHotspot van Utrecht: zoals

restaureren, sorteren, onderzoeken en determineren van vondsten.

- Onderhouden van de ArcheoHotspot

Castellum Hoge Woerd: 

Functie:

Hoofdtaken:

Hoge Woerdplein 1 - 3454 PB De Meern - museum@castellumhogewoerd.nl



Vrijwilligersfunctie Archeoloog 

 

- Je hebt belangstelling voor archeologie en/of geschiedenis

- Je bent communicatief en sociaal vaardig.

- Je vindt het leuk om kennis over te dragen aan een breed publiek en hebt affiniteit met educatie.

- Je bent beschikbaar op woensdagavond 21 of 23 maart voor de introductiebijeenkomst.

- Je bent bereid om opdrachten aan te nemen van de ervaren archeoloog.

- Je vindt het leuk om ambassadeur te zijn van de ArcheoHotspot en de archeologie van Utrecht.

- Kennis en eraring opdoen in het archeologische werkveld

- Cursusaanbod vanuit Museum Hoge Woerd en Landschap Erfgoed Utrecht

- Een leuk en hecht team van vrijwilligers

- Leuke museumborrels en nieuwsbrieven

- Een jaarlijks uitje en een nieuwjaarsfeest voor de vrijwilligers

- Een lezingenprogramma

Mail je motivatie en cv naar museum@castellumhogewoerd.nl voor een kennismaking.

Competenties:

Wij bieden:

Geïnteresseerd?

Hoge Woerdplein 1 - 3454 PB De Meern - museum@castellumhogewoerd.nl


