




Maak kennis met het leven in de 
Romeinse tijd in Brabant, 

toen Halder (in Sint-Michielsgestel) 
een regionaal handelscentrum was 

waar ook pottenbakkers en 
ijzerbewerkers actief waren. 

 
Dàt kun je o.a. zien in ons museum 

en nog veel meer zoals: 
  
 



Onze collectie voorwerpen uit de Romeinse tijd: 
munten, aardewerk, glas en gebruiksvoorwerpen 

die gevonden zijn in Halder.  
 

Ook hebben we reconstructies op ware grootte 
van: een waterput, een pottenbakkersoven, een 

slot en een geloftesteen. 



Er is een Romeinse soldaat met complete 
wapenuitrusting en toebehoren.                      

Zijn wapens: zwaard, dolk en schild zijn   
ook nauwkeurige kopieën op ware grootte, 

net zoals zijn maliënkolder. 
 

Een Romeins slot kun je zelf proberen te 
openen en kinderen kunnen zich verkleden 

als jonge Romeinen. 
 



Verder is er onze introductiefilm en de 
hoorspelspeurtocht, waarin de leerling 

druïde Woutrina een rol speelt.                           
Ook kennen wij een audiotour. 

 
Je kunt ook rondwandelen op het landgoed, 

waarbij kinderen gebruik kunnen maken van 
de route “Roerige Romeinen op Landgoed 

Haanwijk” met de app Vossenstreken.  



Wij ontvangen bezoekers vanuit het hele 
land, waaronder particulieren, 

overheidsinstanties, diverse groepen,  
en vooral ook scholen. 



Ons museum valt op door: 
 

•De ligging                                
  (op landgoed Haanwijk te Sint-Michielsgestel) 

 

•Het gebouw 
                                          

•De collectie 
 

•De werkwijze 
 

•De toekomst 



 

 

 

Wat is nu onze concrete opdracht voor de student? 

1. Een speurtocht ontwikkelen voor de 
onderbouw en een voor de bovenbouw; 

2.   Op basis van de kerndoelen over de Romeinen een 
verhaal maken bij een of meer van de voorwerpen 
in ons museum 

3.   Een lijst maken van de 10 (in jullie ogen) meest 
interessante voorwerpen in ons museum en 
waarom dan? 



“Het is een aanwinst om op deze 
interessante en educatieve wijze 

ontzettend veel informatie te 
krijgen uit de Romeinse tijd. “ 

 
Burgemeester Jan Pommer (Sint-Michielsgestel) 

 



De namen van de begeleiders vanuit het museum zijn: 

 

Bert van Beek  

en/of 

Raymond Crielaers 

 

 

 

 

 

 

 
Contact:  

 

Email:  info@romeinshalder.nl 

Website: www.romeinshalder.nl 

Adres: Haanwijk 5b 5271VG Sint-Michielsgestel 

mailto:info@romeinshalder.nl
http://www.romeinshalder.nl/



