
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
Huis Zypendaal
Zijpendaalseweg 44, 6814 CL Arnhem

tel. (026) 355 25 55
fax  (026) 445 20 80
www.glk.nl

Geldersch Landschap
KvK 41047543
OB 0029.89.670.B.01
NL38 RABO 0381 6062 95

Geldersche Kasteelen
KvK 41047558
OB 0029.89.694.B.01
NL30 RABO 0381 6027 53

w
w
w
.g
lk
.n
l

  EDE VROEGER EN NU – Geldersch Landschap & Kasteelen

BIJLAGE 4 ANTWOORDBLAD 
(lesbrief voor buiten) 
BOEREN IN DE IJZERTIJD 

voor groep 5 t/m 8

GELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN BOEREN IN DE IJZERTIJD
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1GELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN BOEREN IN DE IJZERTIJD

ANTWOORDBLAD 
(LESBRIEF VOOR BUITEN)

Tijdens het bezoek aan de ijzertijdboerderij hebben de leerlingen opdrachten 
uitgevoerd. In deze bijlage zijn antwoorden en achtergrondinformatie  
opgenomen om het behandelen van de lesbrief in de klas te vergemakkelijken. 
Omdat er in de archeologie veel onzeker is, zijn er vaak meerdere antwoorden 
mogelijk. De inventieve oplossingen van de leerlingen zijn dan ook interessanter 
dan het geven van 1 juist antwoord.

1. Een goed ontwerp?
De ijzertijdboerderij in Lunteren heeft een dak dat bijna tot de grond doorloopt, er zijn 
geen ramen en de rook moet door een gat aan de zijkant van het dak. We weten niet of 
het er echt zo uitzag, het zou kunnen. Wat we wel weten is dat er nauwelijks glas was 
in de IJzertijd en zeker geen glas voor ramen. Glas voor ramen kwam pas zoals zo veel 
dingen met de Romeinen naar Nederland. Schoorstenen werden pas in de Late Middel-
eeuwen gebruikt op het platteland in Nederland. Het ver doorlopende dak is te  
verklaren omdat het de muren zo goed beschermde tegen regen en wind. De houten 
palen zouden sneller rotten en de lemen muren zouden eerder afbrokkelen als het  
weer vrij spel zou krijgen. 

Ook zou dit dak de 2e rij paalgaten rondom de buitenmuren verklaren. De palen in deze 
buitenste rij zouden het ver doorlopende dak ondersteund kunnen hebben. (antwoord 
op denkopdracht 4 bijlage 2 ‘Lesbrief voor Binnen’) 

2. De deur achter je dicht!
Er zijn nog nooit deuren uit de Nederlandse IJzertijd gevonden, maar die zullen er 
zeker zijn geweest. Hoe die er uitzagen? Experimentele archeologen proberen dat te 
bedenken door deuren te maken met materialen en gereedschappen die in de IJzertijd 
werden gebruikt. Zo leer je heel veel! Kijk naar www.prehistorischeijzertijd.nl .

3. Past de Koe?
De koeien in de IJzertijd waren veel kleiner dan de moderne melkkoe. De Romeinen 
namen later grotere koeien mee. Op plekken waar koeien niet zo veel te eten hadden, 
zoals op de heide, bleven de kleine koeien populair. Op het Wekeromse zand lopen nog 
steeds heidekoetjes die precies even groot, of klein zijn als de oude ijzertijdkoetjes.  
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De heidekoe past dus veel beter in de IJzertijd dan de moderne melkkoe. Maar dat  
hebben de leerlingen ook kunnen meten! De lengte van de dwarsmuurtjes is ongeveer 
1 m 80 cm. De afstand tussen de dwarsmuurtjes is ongeveer 2 m. 

4. Met kompas
Boerderijen in de IJzertijd werden vaak van noord-west naar zuid-oost gebouwd.  
In Lunteren klopt dat bijna. Hier liggen ze van noord-west-west naar zuid-oost-oost.  
Dus iets meer naar het westen en iets meer naar het oosten. Waarom de ijzertijdboer-
derijen vaak in deze richting zijn gebouwd? Waarschijnlijk omdat ze zo het best beschut 
waren tegen koude wind en regen. 

Zonder kompas
Hoe zou de ijzertijdboer die richtingen bepaald kunnen hebben zonder kompas?
Mensen in de prehistorie hadden al heel lang in de gaten dat de zon altijd op dezelfde 
manier op en onder ging en dat dit in de winter en zomer verschilde. Ze wisten ook dat 
de sterren hun vaste plek aan de hemel hadden. Dat ze dit gebruikten om dingen in  
een bepaalde richting te bouwen zie je al aan de Hunebedden die in de Late Steentijd  
in Nederland werden gebouwd. Die werden vaak van oost naar west gebouwd.

5. Van een walletje eten
Hebben de leerlingen alle planten gevonden? Laat ze de resultaten met elkaar  
vergelijken.

 

1 = boerderij

2 = spieker

3 = bijenkorven

4 = bosje

5 = uitkijkplateau

Plattegrond ijzertijdboerderij Lunteren 
(Bron: Jan ten Hoopen)
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6. Stop de muis!
De ijzertijdboeren gebruikten plankjes of platte stenen om de muizen buiten te hou-
den. Knappe muis die daar overheen kon klimmen. Hebben de leerlingen de plankjes 
gevonden?

Wat moet er anders aan de spieker om hem helemaal ‘dierproof’ te maken?
1.  Een vaste trap tegen de spieker, daar zullen de muizen blij mee zijn! Die zal er in de 

IJzertijd niet gezeten hebben. Een opstapje zou kunnen, of een simpele houten trap 
die je onder de spieker kunt leggen. In Brabant hebben ze zo’n simpele trap uit de 
IJzertijd gevonden die met een bijl in een eikentak is uitgehakt.

2.  Een voorraadschuur zonder deur is natuurlijk wel heel erg raar. Of zouden er geen 
andere dieren naar binnen kunnen om wat te komen eten? Een slimme kraai heeft zo 
de ingang gevonden.

Muizenstop

Simpele houten trap


