PERSBERICHT

Kom en help weer mee met onderzoek naar de Romeinse vicus in Park Matilo
Tijdens de Nationale Archeologiedagen 2019 kun je in Park Matilo van vrijdag 11 tot en met
zondag 13 oktober weer meehelpen met de archeologen van ‘Romeinse vicus aan de Rijn’. In de
onderzoekstent onderzoeken ze Romeinse vondsten uit Leidse bodem. Precies waar het Romeinse
fort met zijn kampdorp (vicus) 2000 jaar geleden stond. Op vrijdag 11 oktober gaat de tent open
om 11 uur. Alle drie de dagen tussen 11.00 en 16.00 uur kun je zelf meedoen met het onderzoek
naar het Romeinse kampdorp en de TENToonstelling over Romeins Leiden bekijken. Er is ook een
leuke speurtocht.
Archeologen van de onderzoeksgroep ‘Romeinse vicus aan de Rijn’ onderzoeken sinds het voorjaar de
archeologische vondsten uit het depot van Erfgoed Leiden die bij oude opgravingen uit de grond zijn
gekomen. Romeins aardewerk, dakpannen, dierenbotten en andere vondsten vertellen ons van alles over de
Romeinse geschiedenis van deze plek. Wie woonden in de vicus van Matilo, het kampdorp bij het fort, wat
deed men er en zijn er nog sporen te vinden van de soldaten uit het fort, of van hun vrouwen en kinderen?
Kom de Romeinse vondsten in de onderzoekstent bekijken: niet in vitrines, maar op tafel. Help je mee met
wegen en meten van de vondsten? Zo help je de archeologen. Je kunt alle dagen een speurtocht door de vicus
doen. Op zaterdag worden meer kinderactiviteiten georganiseerd en op zondag zijn er rondleidingen om 13
en 15 uur. Iedereen is welkom, het is geschikt voor alle leeftijden, gratis, je kunt zonder afspraak komen.
Wanneer:
vr 11 – za 12 – zo 13 oktober van 11 tot 16 uur
Waar: Park Matilo
Informatie vind je op www.archeologiedagen.nl, www.parkmatilo.nl en op de Facebookpagina Romeinse
vicus aan de Rijn (laatste nieuws)
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