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INHOUD HANDLEIDING

GELDERSCH LANDSCHAP & KASTEELEN 

Interactieve handleiding
Deze handleiding is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar 
hebben, bezoek dan edetoenennu.nl voor de digitale versie. U kunt dan vanuit deze handleiding  
doorklikken naar websites met aanvullende informatie. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij  
de behandeling van het thema monumenten in de klas.

‘Reconstructie’ is een 

moeilijk woord voor 

iets namaken dat niet 

meer bestaat.'

‘In de IJzertijd 

waren de meeste 

ploegen gemaakt 

van….? Hout!’
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Aansluiting erfgoedleerlijn Ede
Een bezoek met uw klas aan de ijzertijdboerderij en de Celtic fields in Lunteren sluit aan 
op de Erfgoedleerlijn Ede bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN voor groep 5 
t/m 8. 

INTRODUCTIE

De websites waarnaar in deze handleiding wordt verwezen, kunnen vertoond worden 
via het digibord in de klas. De afbeeldingen en links naar filmpjes in deze handleiding 
zijn geschikt voor groep 5 t/m 8 en kunnen klassikaal bekeken worden. Ook kunnen 
leerlingen individueel of in groepjes websites bezoeken om informatie te zoeken.
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In de lessenreeks BOEREN IN DE IJZERTIJD, maken de leerlingen kennis met  
de ijzertijdbewoners uit Ede en omgeving. Tijdens de excursie doen de leer- 
lingen zelfstandig onderzoek bij een reconstructie van een ijzertijdboerderij 
en zoeken ze met behulp van een app in de omgeving naar nog zichtbare  
sporen uit de IJzertijd. Met hulp van kompas, meetlint en de eigen fantasie 
leren ze te kijken met de ogen van een archeoloog, of misschien zelfs met de 
ogen van een ijzertijdbewoner!

Deze handleiding met drie lessen is gemaakt voor de leerkracht. 

AANPAK

Het educatieve programma BOEREN IN DE IJZERTIJD is als volgt opgebouwd:

• een voorbereidende les waarmee voorkennis wordt geactiveerd
•  een kernles die uit een bezoek aan de ijzertijdboerderij en Celtic fields bestaat, 

leerlingen beleven het erfgoed
•  een afsluitende les waarbij er wordt gereflecteerd op de opgedane kennis  

en ervaring 

De opzet van de lessen is los: het zijn suggesties met tips & tricks voor differen- 
tiatie en verdieping. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn of 
haar klas.
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ACHTERGRONDINFORMATIE 
BOEREN IN DE IJZERTIJD

De ijzertijdboerderij in Lunteren is een reconstructie van een boerderij uit de IJzertijd. 
We weten niet zeker of die er precies zo uitzagen, want er zijn bijna geen overblijf- 
selen van ijzertijdboerderijen gevonden. Wel worden vaak de ‘plattegronden’ van  
deze boerderijen gevonden in de vorm van paalgaten, dat zijn de gaten waarin de palen 
van de boerderij stonden. Die zijn goed te herkennen omdat deze plekken donkerder 
zijn dan de omringende grond. In de omgeving van de gereconstrureerde ijzertijdboer-
derij in Lunteren zijn plattegronden van vijf ijzertijdboerderijen gevonden. Een van deze 
‘plattegronden’ kun je nu nog zien in een weiland naast de gereconstrueerde boerderij. 

Rond de ijzertijdboerderij zijn ook de wallen gereconstrueerd die in de IJzertijd om  
de akkers lagen. Deze typische rechthoekige ijzertijdakkertjes worden Celtic fields 
genoemd. Deze wallen liggen aan de noordoostkant van een groot Celtic fields complex 
tussen Wekerom en Lunteren. Het gehele complex is waarschijnlijk zo’n 210 hectare  
of 420 voetbalvelden groot geweest. Daarmee is het misschien wel het grootste  
Celtic fields complex van Nederland!

Lunteren in de IJzertijd 
De IJzertijd was de laatste periode van de prehistorie in Nederland en duurde van 800 
voor Christus tot de komst van de Romeinen, net voor het begin van onze jaartelling.  
De Romeinen schreven als eerste op hoe de mensen in Nederland leefden, waardoor  
we het één en ander weten over de mensen van toen. Willen we nog meer weten over 
de IJzertijd dan de geschreven verhalen van de Romeinen? Dan zullen we moeten 
spoorzoeken.
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‘Een omgehakte 
boom uit de prehistorie? 
Met speciaal onderzoek 

kunnen archeologen 
vertellen wanneer deze 

is omgehakt.’

‘De archeoloog 
kan zelfs vertellen of de 
ijzertijdboer een botte 

of een scherpe bijl 
gebruikte bij het 

hakwerk.’'De ijzertijdboeren in 
Lunteren waren slim. 

Ze gebruikten mest, huis-
afval en vruchtbare grond 

uit bossen en hei om de 
akkers te bemesten.'
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Archeologen doen al erg lang onderzoek naar de prehistorie en hebben over de IJzertijd 
veel ontdekt. We weten dankzij hen dat de bewoners in de IJzertijd boeren waren, 
net als hun voorvaderen uit de Late Steentijd en de Bronstijd. Ze leefden van hun vee, 
graan, oliehoudende zaden en andere gewassen van de akkers. Dat werd aangevuld 
met eetbare noten, bessen en plantenwortels uit de natuur. Jacht was minder belangrijk 
geworden. Er werd vooral op klein wild als hazen en reeën gejaagd. 

Met nieuwe uitvindingen kunnen archeologen steeds meer ontdekken over de  
prehistorie. Zo kunnen ze zien hoe oud de potten of stukken hout zijn die ze bij opgra-
vingen vinden. Door naar stuifmeel en zaden te kijken die onder de grond bewaard zijn 
gebleven weten ze welke bomen er groeiden, welke gewassen de boeren verbouwden 
en zelfs van welke onkruiden de boeren last hadden. In Lunteren ontdekten ze dat de 
boeren misschien al in de Bronstijd hier akkers hadden en deze tot ver in de Romeinse 
tijd hebben gebruikt. Dat is meer dan 1000 jaar op dezelfde plek! Dat betekent dat de  
ijzertijdboeren veel meer verstand hadden van landbouw dan we dachten. Om de  
relatief arme zandgrond hier in Lunteren vruchtbaar te houden moet je namelijk heel 
wat doen.

De omgeving van de boerderijen zag er anders uit dan nu. Er groeiden vooral loof- 
bomen als els, wilg, linde, eik en hazelaar en geen dennen en sparren zoals nu. Er waren 
net als nu heidevelden en zelfs kleine stukjes stuifzand. Er liepen wilde dieren rond die 
je nu ook nog in Nederland kunt zien als reeën, edelherten en wilde zwijnen. Het vee 
moest beschermd worden, want er waren beren, wolven en lynxen. Helemaal bijzonder 
waren wilde koeien en wilde paarden die nu zijn uitgestorven. Tegenwoordig kun je in 
Nederland weer een oerbewoner zien die hier misschien in de IJzertijd ook te zien was: 
de wisent of Europese bison!
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De gereconstrueerde ijzertijdboerderij aan de vijfsprongweg in Lunteren
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DE VOORBEREIDING 
BOEREN IN DE IJZERTIJD � 

Stap 1: Klassengesprek – kennismaking met het onderwerp
Het leven in de IJzertijd was heel anders dan nu. Geen winkels waar je eten kon kopen 
en geen koelkast om eten te bewaren. Hoe kwam je dán aan eten en hoe bewaarde je  
het? Hoe woonde je eigenlijk? 

IN DE KLAS
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TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 120 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 •  digibord met websites, zie het hoofdstuk extra informatie en inspiratie  

van deze handleiding.
 • Beeld met tekst (bijlage 1),
 • IJzertijdlesbrief voor in de klas (bijlage 2)
 • IJzertijdlesbrief voor buiten (bijlage 3)

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek en werken in groepjes aan opdrachten

Opmerking vooraf
De mensen die in de IJzertijd in Nederland woonden konden - denken we - nog niet  
schrijven. Hoe kunnen we dan weten hoe mensen toen leefden? Een archeoloog moet niet 
alleen veel weten en goed kunnen puzzelen. Inlevingsvermogen is minstens zo belangrijk! 

© Museon, door Friso Henstra
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Gebruik tijdens het klassengesprek beeldmateriaal met toelichting uit bijlage 1,  
de lesbrief in bijlage 2, de websites uit het Hoofdstuk extra informatie en inspiratie  
en bijvoorbeeld onderstaande startvragen. 

Over de IJzertijd
•  De IJzertijd? Wat is dát voor een tijd? 
• Hoeveel jaar geleden was dat?
• Wat heeft de IJzertijd met de prehistorie te maken?
• Zouden de ijzertijdbewoners uit Ede al hebben gelezen?
•  En op plekken buiten Ede? Waren daar misschien al mensen die wél konden schrijven? 

Hint: Denk aan de Romeinen.
• Waren de mensen in de IJzertijd al boer, of nog jager en verzamelaar?

Eten in de IJzertijd
•  Wat zouden de mensen in Ede in de IJzertijd hebben gegeten? Pasta? Rijst? Brood?!
•  Als je niet naar de supermarkt kunt voor je boodschappen, moet je veel op het land wer-

ken voor je eten. Waar zou de ijzertijdbewoner nog meer voedsel vandaan kunnen halen? 
•  Wat zou een ijzertijdbewoner in de natuur kunnen vinden om te eten? Paddenstoelen? 

Hazelnoten? Bramen?
• Wat verbouwden de mensen op hun ijzertijdakkers, zouden er al aardappels zijn geweest?

Stap 2: IJzertijdlesbrief voor in de klas (bijlage 2)
De klas wordt opgedeeld in groepjes van 4. Per groepje wordt een lesbrief uitgedeeld 
die door de leerlingen zelfstandig wordt uitgevoerd. De groepjes blijven hetzelfde,  
ook tijdens het bezoek aan de ijzertijdboerderij.

‘In de IJzertijd 
verbouwden de mensen gra-

nen met bijzondere namen als 
emmertarwe en eenkoorn. In 
de Late IJzertijd verbouwden 

ze ook spelt, dat is nu weer 
modern!’

‘De appels en peren 
die de ijzertijdbewoner at 
waren veel kleiner dan nu. 

Het waren wilde soorten die 
aan bomen met stekels 

groeiden.’
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Jagers-
verzamelaars Boeren

prehistorie historie

Vroege en 
Middensteentijd Late Steentijd Bronstijd IJzertijd

Romeinse 
tijd

300.000 - 5300 v. Chr.

5300 - 2000 v. Chr

2000 - 800 v. Chr.

800 – 58 v. Chr
58 v. Chr. tot 

400 na Chr.

http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-ijzertijdboerderij/
http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-ijzertijdboerderij/
http://www.edetoenennu.nl/bezoek-de-ijzertijdboerderij/


Stap 3: IJzertijdlesbrief voor buiten (bijlage 3)
Deel de lesbrief voor buiten uit in de klas en bekijk deze met de leerlingen ter  
voorbereiding op het bezoek. 
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‘Een spieker is 
een voorraadschuur op 

hoge poten die al in de Late 
Steentijd is uitgevonden. 

Hij wordt nog steeds gebruikt 
in sommige delen van 

de wereld.’

‘In de IJzertijd waren er 
nog geen aardappels. 
De mensen aten een 

soort pap van granen, 
plantenwortels, knollen 

en vlees.’

EXTRA VERDIEPING 
•   Raadpleeg het Hoofdstuk extra informa-

tie en inspiratie van deze handleiding.

De 'plattegrond' van een van de opgegraven ijzertijdboerderijen in Lunteren
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DE IJZERTIJDBOERDERIJ    
EN CELTIC FIELDS IN LUNTEREN  � OP BEZOEK
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TIJD:   afhankelijk van het gekozen traject kan een bezoek aan de  
ijzertijdboerderij variëren van een uur tot een dagdeel.

BENODIGDHEDEN: 
 • 1 kompas per groepje
 • 1 meetlint of rolmaat per groepje
 • pennen/potloden/gum
 • IJzertijdlesbrief voor buiten (bijlage 3)
 •  Optioneel: de izi.TRAVEL-app met de tour Lunteren in de IJzertijd  

(verdieping)

BEGELEIDING: 
  De kinderen gaan op bezoek bij de ijzertijdboerderij in Lunteren.  

De boerderij en het omliggende terrein zijn vrij toegankelijk, er hoeft dus 
geen afspraak te worden gemaakt. Begeleiding vindt plaats door leer-
krachten en eventueel ouders.  

WERKVORMEN: 
  Opdrachten worden in dezelfde groepjes uitgevoerd die in de les ook al 

hebben samengewerkt.

VOORBEREIDING: 
  • Materiaal / gereedschap klaarleggen
  • De IJzertijdlesbrief voor buiten bespreken
   •  Onder adres in dit hoofdstuk staat beschreven hoe je bij de  

ijzertijdboerderij kunt komen. 

BOEREN IN DE IJZERTIJD

Boeren in de IJzertijd (bron: Gemeente Ede)
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De IJzertijdlesbrief voor buiten (bijlage 3) 
Tijdens het bezoek met uw klas aan de ijzertijdboerderij onderzoeken de leerlingen 
de boerderij en directe omgeving. Ze vergelijken hun eigen ontwerp van een ijzer-
tijdboerderij met de reconstructie die hier staat, ze voeren metingen uit, bepalen de 
windstreek van de boerderij en de akkers en ze zoeken nuttige planten en struiken. 
De gegevens die ze verzamelen worden besproken tijdens de afsluitende les in  
de klas.
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IJZERTIJDBOERDERIJ LUNTEREN
• Adres:   Vijfsprongweg, Lunteren (zie ook kaartje)
• Parkeren auto:   ingang parkeerplaats schuin tegenover nummer 

Vijfsprongweg 62-64
• Stallen fietsen:   ingang fietsen aan Hoge Valksedijk (75 meter vanaf  

kruispunt Vijfsprongweg)
• Reserveren bezichtiging:  niet nodig, terrein en boerderij zijn vrij toegankelijk

Adres

De ijzertijdboerderij met linksonder op de kaart de fietsenstalling en rechtsboven de parkeerplaatsen

EXTRA VERDIEPING 
Zoek in de omgeving naar sporen uit de 
IJzertijd! Hiervoor is een app ontwikkeld. 
 1. Download gratis de izi.TRAVEL-app.
 2.  In deze app zoek je vervolgens naar  

de tour Lunteren in de IJzertijd. 
•    De ijzertijdboerderij in Lunteren is  

onderdeel van een veel groter project, 
namelijk de Goudsberg, het Middelpunt 
van Nederland. Ook voor leerlingen is  
hier veel interessants te beleven, zie  
www.middelpuntvannederland.nl
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Tijdens de 1e les hebben de leerlingen gepraat over en onderzoek gedaan naar de  
IJzertijd. De 2e les stond in het teken van onderzoek bij een echte ijzertijdboerderij. 
De leerlingen hebben de IJzertijdlesbrief voor buiten gebruikt en gegevens  
verzameld. In deze afsluitende les bespreken de leerlingen de uitkomsten van  
de opdrachten. 

Tot slot spelen ze het grote ijzertijdkwartet waarin alle opgedane kennis goed van 
pas zal komen!

Stap 1: Vergelijk de ontwerpen
De leerlingen vergeleken tijdens hun bezoek het eigen ontwerp van een ijzertijd- 
boerderij met de ‘echte’ ijzertijdboerderij in Lunteren. Wat waren de grootste verschillen?  
Wat vonden ze beter aan de ijzertijdboerderij in Lunteren? Wat vonden ze slecht?  
Wat was er misschien beter aan hun eigen ontwerp? 

TIJD:  afhankelijk van groep en gekozen traject 60 tot 150 minuten

BENODIGDHEDEN: 
 • Ingevulde IJzertijdlesbrieven voor buiten 
 • Antwoordvel (bijlage 4)
 • IJzertijdkwartet (bijlage 5)

WERKVORMEN: 
  klassikaal gesprek, spelletje 

DE AFSLUITING  
BOEREN IN DE IJZERTIJD  �

'In de IJzertijd waren 
de wallen rond de Celtic 
fields smaller en hoger, 

door afslijten werden ze 
breed en laag. Vaak zie je 

ze helemaal niet meer.'

IN DE KLAS
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'In Nederland worden 
Celtic fields ook wel 

raatakkers genoemd 
omdat ze vanuit de lucht 

op honingraten lijken.'
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Stap 2: Bespreek de onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten van de leerlingen worden klassikaal besproken met behulp 
van het antwoordenvel in bijlage 4 op www.edetoenennu.nl.

Stap 3: Speel het ijzertijdkwartet!
Speel het spel en ontdek wie zich het best kan verplaatsen in de ijzertijdbewoner!

Het ijzertijdkwartet in bijlage 5 op www.edetoenennu.nl laat de kinderen een aantal 
onderwerpen uit de voorbereidende les en van hun bezoek aan de ijzertijdboerderij 
herhalen. Wat aten de mensen, welke gereedschappen gebruikten ze, welke wilde  
dieren waren er in die tijd en welke dieren stonden in de stal?
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EXTRA VERDIEPING 
•   In de IJzertijdlesbrief voor in de klas kreeg 

je de opdracht te onderzoeken hoe 
volgens jou een ijzertijdboerderij eruit 
gezien kan hebben. Kan je er een 3D 
maquette van maken? Gebruik daarbij 
zoveel mogelijk het materiaal waarvan je 
denkt dat dit toen ook is gebruikt. 

•   Nodig een archeoloog van AWN uit in 
de klas om samen de ontwerpen van de 
ijzertijdboerderij te bespreken,  
www.awn-archeologie.nl .

Een plattegrond van paalgaten (park Reehorst, Ede) 
© Gemeente Ede
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http://www.awn-archeologie.nl/
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1. Websites over de IJzertijd
•   Archeos - Archeoloog in de klas - Lees over Celtic fields, terpen, veenlijken,  

vorstengraven en zoutwinning in de IJzertijd.
•   Wikikids - De IJzertijd begon rond 800 jaar voor Christus en eindigde in Nederland 

met de komst van de Romeinen.
•   Psammos.nl - Een geschiedenissite voor leergierige leerlingen - LANG LEVE IJZER-

ERTS!! LANG LEVE IJZER!! Ja, lieve kinderen, dat moeten de boeren aan het eind van  
de Bronstijd hebben gejuicht. Eindelijk kwam er een metaal dat voor iedereen  
beschikbaar was. Meester Henk verteld over de IJzertijd.

2. Websites over de Celtic fields en de ijzertijdboerderij van Lunteren
•   Gelders Landschap & Kasteelen - Het Gelders Landschap & Kasteelen beheert natuur-

gebied het Wekeromse zand. Hier vind je niet alleen Celtic fields en een reconstructie 
van een boerderij uit de IJzertijd, in de omgeving zijn ook sporen uit de Bronstijd, 
Steentijd, maar ook jongere perioden uit de geschiedenis.

•   Rijksuniversiteit Groningen - Archeoloog Arnoldussen doet belangrijke ontdekking 
over ouderdom en ontstaanswijze ‘Celtic fields’ - 700 jaar ploegen en plaggen in  
de Celtic fields van Ede

•   Gemeentearchief Ede - Celtic fields in Ede, Lunteren, Bennekom en Otterlo.
•  www.raatakker.nl – Een website over de Nederlandse Celtic fields

3. Aansluiting met het Verhaal van Ede
Zie voor het Verhaal van Ede www.regiocanons.nl en www.mijngelderland.nl
•   Mijngelderland Een vruchtbaar schaakbord. In de IJzertijd groeide de bevolking in 

Ede in snel tempo. Het eten voor al die mensen werd voor een groot deel van akkers 
gehaald, de zogenaamde Celtic fields. Met tenminste twaalf verschillende gebieden 
met Celtic fields mag Ede zich 'Celtic-field-gemeente' van Nederland noemen.

•   Mijngelderland Het Wekeromse zand, stuifzandgebied en Celtic fields.

EXTRA INFORMATIE 
EN INSPIRATIE
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http://archeoloogindeklas.nl/archeos/de-archeologie-van-nederland/ijzertijd-800-tot-50-voor-christus
http://wikikids.nl/IJzertijd
http://www.psammos.nl/ijzertijd.html
https://www.glk.nl/landschap-kastelen/locatie/?locatie=28
http://www.rug.nl/news/2014/03/2014-03-14-celtic-fields-arnoldussen
https://www.ede.nl/gemeentearchief/verhaal-van-ede/6-landbouw-visserij-natuurbeheer-en-milieu/celtic-fields/
http://www.raatakker.nl/
http://www.mijngelderland.nl/
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/een-vruchtbaar-schaakbord
http://www.mijngelderland.nl/inhoud/organisaties/wekeromse-zand
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4. (Voor)lezen in de klas
•   Leesplein De vloek van het zwarte water. Justin is met zijn klas in een museum. Aak, 

een jongen uit de IJzertijd begint opeens te praten en neemt hem mee op avontuur 
terug in de tijd.

5. Filmpjes voor in de klas
•   SchoolTV Dateren.  

Hoe weten we hoe oud voorwerpen zijn die archeologen opgraven? Dat werk  
noemen we dateren. Nienke gaat op bezoek bij een laboratorium en leert welke  
technieken daarvoor gebruikt worden.

•   Het Klokhuis IJzertijd.  
Ernst draait een dagje mee in de IJzertijd. Het waren zware tijden. Boer, bakker, slager, 
jager of pottenbakker: de ijzertijdmens moest echt alles zelf doen om te kunnen leven.

•   NPO nieuws Jongen uit IJzertijd nagemaakt.  
Ontmoet Aak, een kind van 9 uit de IJzertijd. In 1980 werd in Castricum een skelet 
gevonden van een jonge jongen uit de IJzertijd. In het museum ‘Huis van Hilde’ laten 
ze met een reconstructie zien hoe deze jongen er uit zag.

•  Vroege Vogels Heidekoe revisited.  
  Op het Wekeromse zand lopen sinds kort heidekoetjes. Dit zijn hele kleine koetjes die 

hier in de middeleeuwen ook liepen. Hebben de koeien uit de IJzertijd er misschien 
ook zo uitgezien?

•  Youtube Celtic Fields en ijzertijdboerderij in Lunteren.  
 Op bezoek bij de Celtic fields en de ijzertijdboerderij in Lunteren.
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https://www.leesplein.nl/KB_plein.php?hm=1&sm=2&forward=5&id=5754
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/3395/Dateren
http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/429/IJzertijd
http://www.npo.nl/jongen-uit-ijzertijd-nagemaakt/27-01-2015/WO_NOS_776946?ttype=searchChoice&tevent=%257B%2522spvid%2522%253A%25220%253AnJ0Na2pKKMN2NZRrqnqBt7uBDUqYVhs8%2522%252C%2522contentId%2522%253A%2522crid%253A%252F%252Fnpo.nl%252Fsearch%2522%252C%2522comScoreName%2522%253A%2522npo.zoeken.ijzertijd%2522%252C%2522brand%2522%253A%2522npoportal%2522%252C%2522section%2522%253A%2522npoportal%2522%252C%2522broadcaster%2522%253A%2522npo%2522%252C%2522subBroadcaster%2522%253A%2522npo%2522%252C%2522brandType%2522%253A%2522zenderportal%2522%252C%2522platform%2522%253A%2522site%2522%252C%2522platformType%2522%253A%2522site%2522%252C%2522avType%252
http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/heidekoe-revisited
https://www.youtube.com/watch?v=_-duTlBNTao&feature=youtu.be
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Hyperlinks 
De handleiding bevat diverse hyperlinks naar sites 
die buiten het domein van Geldersch Landschap & 
Kasteelen ligt. Deze hyperlinks zijn opgenomen als 
extra service en geven vaak meer informatie over het 
betreffende onderwerp. Erfgoedcentrum Ede is echter 
niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Auteurs- en beeldrecht 
Het auteursrecht op dit educatieve product berust 
bij Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen en 
CHROME YELLOW - museumeducatie. De inhoud is 
auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk 
en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan 
iets van dit programma of de inhoud daarvan te 
verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige 
vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Geldersch Landschap & 
Kasteelen. 
Op sommige afbeeldingen kan beeldrecht rusten. 
Indien u afbeeldingen wilt gebruiken van makers die 
nog geen 70 jaar geleden overleden zijn, treedt u dan 
in contact met Pictoright, de auteursrechtorganisatie 
voor visuele makers in Nederland. Deze organisatie 
treedt in Nederland op als representant van de recht-
hebbenden, stelt de tarieven vast voor reproductie 
van afbeeldingen en int bij degene die afbeeldingen 
reproduceert de gelden. 
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk  
beeldrechteigenaren te achterhalen en hun om 
toestemming gevraagd. In enkele gevallen was het 
niet mogelijk de eigenaren te vinden. Mocht u menen 
rechten te hebben op beeldmateriaal, neem dan 
contact op via info@glk.nl .
 

Inhoud 
Aan de samenstelling van het educatieve product 
wordt veel zorg besteed. Toch kan het voorkomen dat 
de inhoud onvolledig of onjuist is. Heeft u fouten of 
tekortkomingen ontdekt, neem dan contact met ons 
op via info@glk.nl .

CONTACT / COLOFON / 
DISCLAIMER

Geldersch Landschap & Kasteelen
Neem contact op met

Geldersch Landschap & Kasteelen
Postbus 7005, 6801 HA Arnhem
T: 026 - 355 25 55
E: info@glk.nl 
W: www.glk.nl

Uitvoering 
Ontwikkelen en uitvoeren handleiding:  
CHROME YELLOW museumeducatie in samenwerking 
met Jan ten Hoopen
Redactie: Stijn Arnoldussen, Ciska van der Genugten, 
Charlotte Peen  
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp

GERALDA VAN GINKEL | 
GRAFISCH ONTWERP 
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http://www.chromeyellow.nl/
https://www.glk.nl/
http://www.vanginkelgrafischontwerp.nl/
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