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  EDE VROEGER EN NU – Geldersch Landschap & Kasteelen

BIJLAGE 2 IJZERTIJDLESBRIEF voor Binnen 
BOEREN IN DE IJZERTIJD 

voor groep 5 t/m 8

BOEREN IN DE IJZERTIJDGELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN



Veel wilde planten die de mensen in de IJzertijd aten, eten wij nu niet meer.  
Of eet jij nog wel eens brandnetels of herderstasjes? Sommige wilde planten 
eten we nog wel. Ze zien er alleen nu wat anders uit.

NODIG: INTERNET

•  Zoek op internet of je nog wilde oergroenten kunt vinden. Wat vind je als 
je ‘wilde’ of ‘oer’ voor appel, wortel, of sla zet? Wat zijn de verschillen met 
de moderne variant?

Schrijf op wat je hebt gevonden!
Wilde appel  / klein met stekeltakken
Wilde     /
Wilde     / 
Wilde     / 
Wilde     / 

Met behulp van deze vragen onderzoek je de IJzertijd.  

Zoek informatie in boeken, op internet of denk simpelweg  

logisch na!

Opdracht
1

b
Wilde appels?

 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

IJzertijdlesbrief 
voor Binnen

Je werkt in een groepje van 4. 
Leerling 1.
Leerling 2.
Leerling 3.
Leerling 4.

Wat was er anders 
aan de oervariant? 

Kleiner? Andere smaak? 
Misschien zelfs giftig?

Maak met je groepje 
afspraken wie het schrijf-, 

teken-, knutsel en speurwerk 
op internet doet. Als jullie 

goed samenwerken, 
ontdek je het meest!
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Opdracht
2

b

 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

Wat wij nu heel gewoon vinden was er in de IJzertijd misschien nog niet. 

•  Wat hoort niet in het rijtje thuis? Omcirkel het juiste antwoord. 

1    Vastmaken met?
 a) henneptouw  b) houten wig  c) leren snoer  d) schroef

2 Bouwen met?
 a) klei   b) bakstenen  c) stro  d) wilgentakken

3    Wilde dieren
 a) damhert  b) beer  c) eland  d) oeros

4 Eten uit de natuur 
 a) tamme kastanjes  b) beukennootjes c) hazelnoten  d) eikels

5 Eten van het land
 a) huttentut   b) duivenboon  c) eenkoorn  d) pompoen

Test jezelf. Lees de antwoorden op de laatste pagina.

Wat hoort niet thuis  
 in de IJzertijd?

Opdracht
3

b
In de IJzertijd gebruikten de boeren hun bijl om brandhout te hakken,  
bomen te kappen om te kunnen bouwen en om plek te maken voor hun  
akker. Zonder bijl dus geen warm eten en geen dak boven je hoofd.
In de Vroege IJzertijd waren de bijlen simpel, ze worden kokerbijl genoemd.  
Je kunt er eenvoudig zelf één maken. 

NODIG: VORM / DIK PAPIER OF DUN METAAL / (METAAL)SCHAAR / 
 HOUTEN STOK 

•  Knip de ‘kruik’ vorm in deze lesbrief uit en teken deze over op een stuk  
dik papier of een stuk dun metaal. ‘Smeed’ de twee uiteinden van de  
koker aan elkaar zoals op de illustratie. Je hebt nu een ouderwetse  
ijzertijdbijl gemaakt. Nog een steel en je bent klaar voor de IJzertijd!

De boer en zijn bijl
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 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b 



 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

✁Knip uit

Uitknipplaat

stap 1: 

knip de vorm uit 
het papier

stap 2: 

buig 1 kant van de 
bolle vorm naar het 
midden

stap 3: 

buig de andere kant 
ook naar het midden
en zet vast met een 
nietje
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 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b 

stap 4: 

doe een kromme stok 
in de koker.



 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

Opdracht
4

b

Je gaat de archeoloog assisteren bij het nabouwen van een ijzertijdboerderij. 
Daarvoor moet je eerst een tekening van de boerderij maken. Maar omdat er 
geen echte ijzertijdboerderijen meer zijn, moeten we een beetje raden hoe ze er 
uit hebben gezien. 

NODIG: POTLOOD / PAPIER (A3) / PLATTEGROND VAN DE ARCHEOLOOG

Op de volgende pagina zie je de plattegrond van een ijzertijdboerderij.  
Je ziet dunne muurtjes van takken en dikke muren van leem. Waar zou de 
stal zijn en waar woonden de mensen denk je?

•  Knip de figuren uit en zet ze op de, voor jou, meest logische plek.  
Mis je nog iets? Teken het erbij!

Een boerderij uit  
  de IJzertijd?

‘Onder de grond kan je 
gaten vinden van palen waar-

mee boerderijen in de IJzertijd 
werden gebouwd. Zou je de 
gaten natekenen dan zou je 

de plattegrond van de 
boerderij krijgen.’

‘Bij opgravingen 
van ijzertijdboerderijen 

zijn er stukjes van muren 
gevonden. We weten dus 

een beetje hoe ze in de 
IJzertijd bouwden.’

Denken:
1  Waar zijn de 2 ingangen van de boerderij?
2 Waar is het vuur en wordt gekookt?

Staat alles in de plattegrond? Heb je een idee van hoe er werd geleefd in  
de boerderij?  

Extra denkopdracht:
Vlak langs de buitenmuur heeft de archeoloog nog meer paalgaten  
gevonden. Wat zou dat zijn geweest?

Maak nu een tekening van hoe de boerderij er van buiten uitgezien kan 
hebben. Gebruik daarbij de plattegrond en de foto’s in deze lesbrief. 

Denken:
1 Zouden er ramen zijn geweest? 
2 Zouden er deuren zijn geweest? 
3  Hoe kan de rook van het vuur wegkomen?
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 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b 



 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b 

hekjes van gevlochten takken
muur van leem
muurpalen
dakpalen
?

‘In Nederland is 
nog nooit een deur 

uit de IJzertijd 
gevonden!’

hekjes van gevlochten takken

muur van leem

muurpalen

dakpalen

?

‘Bewaar je plattegrond 
goed! Je gaat deze straks 

vergelijken met een echte 
ijzertijdboerderij.’
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 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b  c  d

Deze horen niet in de rijtjes thuis (opdracht 2):
1d)  Aan het eind van de Nederlandse IJzertijd werd in Griekenland de schroefdraad uitgevonden. Een nieuwigheidje dus die de 

Romeinen meenamen!
2b)  In India en andere verre landen maakten de mensen in de Bronstijd al bakstenen. In Nederland leerden de Romeinen ons 

hoe we bakstenen moesten maken. Na de IJzertijd dus!
3a)  Het damhert werd door de Romeinen meegenomen naar Nederland. In de IJzertijd hadden we al wel het edelhert.
4a) In de IJzertijd waren hier nog geen tamme kastanjebomen. Je raadt het al: de Romeinen namen die mee naar Nederland.
5d)  Pompoenen komen uit Zuid- en Midden-Amerika. Die kwamen net als aardappels en tomaten met de eerste ontdekkingsrei-

zigers naar Europa.
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 a  b  c  d  f  g  k  l  m  n  o  r  s  t  w  y  z  a  b 


