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Flintstone beleefroute
Overleven in de Steentijd
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Beste gebruiker,

In 2009 is in opdracht van de gemeente Ede een vindplaats uit de Midden-Steentijd 
door archeologen opgegraven. De archeologische opgraving in woonwijk Kernhem 
duurde ruim een half jaar en trok (inter)nationaal veel bekijks. Vanuit Ede en omliggen-
de dorpen hebben meer dan duizend leerlingen de opgraving bezocht. Dit was voor de 
gemeente aanleiding om een lesmand rond het thema Steentijd te laten ontwikkelen 
voor de bovenbouw van het basisonderwijs. 

De lesmand werd de afgelopen jaren beheerd en uitgeleend door het gemeentearchief. 
Dit bleek succesvol; de mand is door veel scholen uit de regio gebruikt. Door het inten-
sieve gebruik raakten de gereedschappen in de lesmand versleten. Ook werd het na 
zeven jaar tijd om de lesmethode inhoudelijk te vernieuwen en aan te passen aan de 
wensen van deze tijd. Bijvoorbeeld opname van de lesmethode in de Erfgoedleerlijn 
Ede.

Bij buurtbewoners, Vereniging Oud Ede, basisschool De Vuursteen en de gemeente 
leefde bovendien de wens om de Steentijd niet alleen op school, maar ook buiten in 
Kernhem (fysiek) te beleven. Van de opgravingen, de vindplaats en de bijzondere 
geschiedenis van de wijk is immers helemaal niets meer te zien. 

Dit alles tezamen resulteerde in het project Flintstone beleefroute. De vernieuwde 
lesmethode Flintstone beleefroute, Overleven in de Steentijd maakt deel uit van dit 
project. Inhoudelijke achtergrondinformatie over het project en de lesmethode vindt u 
in de docentenhandleiding bij het pakket. 

Inhoud lespakket
Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

1. Introductie- en inventarisblad
2. Docentenhandleiding
3. Leerlingenboekje
4. Opdrachtbladen (5)
5. Antwoordbladen (5)
6. Routefolder Flintstone beleefroute (incl. overleefroute)
7. De Beleefroute-app Flintstone overleefroute 
8. Grote mand, met daarin (5) leren buidels met replica’s van Steentijd-voorwerpen

De documenten 1 t/m 6 zijn te downloaden van de website www.edetoenennu.nl. 

     De Beleefroute-app voor smartphones is (gratis) 
     te downloaden via de App Store of Google Play 
     en nevenstaande QR-codes: 

 

http://www.edetoenennu.nl
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De lesmand kan worden geleend bij het gemeentearchief. U kunt daarvoor een 
aanvraag indienen via het e-mailadres info@ede.nl of bel naar 14 0318. Bij de lesmand 
hoort een inventarislijst (zie verderop). In de lesmand bevindt zich tevens een fysiek 
exemplaar van de hierboven genoemde documenten. 

Bruikleen, schade en verplichtingen
De gemeente is eigenaar van de lesmand en draagt zorg voor huisvesting, coördinatie 
van bruikleenaanvragen en controle van de inhoud van de mand bij uitgave en inname. 
In de lesmand bevinden zich kwetsbare, handgemaakte voorwerpen en ‘etenswaar uit 
de natuur’. De gemeente zorgt er voor dat dit materiaal, waar nodig, gerepareerd en 
aangevuld wordt, zodat de lesmand gebruiksklaar is. 

Als bruikleennemer verplicht u zich ertoe netjes en verantwoordelijk met het eigendom 
van de gemeente om te gaan. De gemeente heeft er bewust voor gekozen om geen 
borg te vragen. Bij de uitleen tekent u wel een formulier waarop staat dat u de leskist 
op vermelde datum volledig en ongeschonden terugbrengt. Door verkeerd gebruik 
ontstane schade of ontbrekende onderdelen zullen door u moeten worden vergoed. 

Controleert u daarom voor het begin van de les of na afloop of alle materialen aanwe-
zig en heel zijn. Meld gebreken en/of schade bij de gemeente. 

Meer informatie en vragen?
Heeft u behoefte aan meer informatie over het lespakket, over de Steentijd of over 
archeologische opgravingen in Ede? Of heeft u andere vragen? Neemt u dan contact op 
via het e-mailadres info@ede.nl of bel naar 14 0318. 

Gemeente Ede, juni 2016

Introductieblad

mailto:info%40ede.nl?subject=Aanvraag%20lesmand%20Flintstone%20beleefroute
mailto:info%40ede.nl?subject=
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1 Buidel - Jagen Aanwezig?
A 8 houten beestjes: vos, bever, otter, zwijn, hert, zeehond, vis, haas
B 8 stukjes bont van bovengenoemde dieren

2 Buidel - Gereedschap Aanwezig?
A 10 kaartjes met foto’s van modern gereedschap
B Vuurstenen bijl
C Vuurstenen mes
D Vuurstenen kling
E Vuurstenen boortje
F Guts van een bevertand
G Benen priem
H Benen naald
I Fakkeltje van berkenbast
J Verzameltasje van biezen
K Vuurmaakset van vuursteen en pyriet in een doosje van berkenbast

3 Buidel - Eten uit de natuur Aanwezig?
A 9 kaartjes met foto’s van eetbare planten
B 1 kaart met een verhaal
C 4 leren zakjes met kruiden (munt, kamille, lindebloesem, brandnetel)
D 1 leren zakje met hazelnoten
E 1 leren zakje met gedroogde appeltjes

4 Buidel - Kleding Aanwezig?
A Schoenen van leer en bont
B Lendendoek (lange leren lap)
C Beenlingen (twee losse pijpen)
D Leren tuniek
E Leren riem met benen gesp
F Leren riem zonder gesp
G Hoedje van lindenbast
H Ketting met doorboorde tanden en kralen van barnsteen en bot
I Lapje gelooid leer
J Lapje ongelooide huid
K Doosje van berkenbast met darm- en peesdraad, brandnetelgaren en benen naald

5 Buidel - Wonen Aanwezig?
A 5 Gebogen takken
B Mini-dierenvellen
C Stenen
D Leren veters

Inventarislijst

Inventarislijst Flintstone beleefroute, Overleven in de Steentijd
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Foto’s - Inventarislijst ‘Flintstone beleefroute, Overleven in de Steentijd’ 
 
1. Jagen 
 

  
1A+B 8 houten diertjes (zeehond, haas, zwijn,  
otter, bever, vis, hert en vos) met bijbehorend stukje bont 
 
 
2. Gereedschap 
 

               
2A 10 kaartjes met modern gereedschap             2B Vuurstenen bijl 
  
 
 
 

Foto’s - Inventarislijst Flintstone beleefroute, Overleven in de Steentijd
1 Jagen

2 G
ereedschap
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2C Vuurstenen mes                  2D Vuurstenen kling 
 

       
2E Vuurstenen boortje       2F Guts van een bevertand      2G Benen priem 
 
 

    
2H Benen naald          2 I Fakkel van berkenbast 
 
 

      
2J Verzameltasje van biezen             2K Vuurmaakset van vuursteen en pyriet 
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3A t/m E 9 kaartjes met foto’s van eetbare planten, 1 kaart met een verhaal, 4 leren zakjes met 

 kruiden (munt, kamille, lindebloesem, brandnetel), 1 leren zakje met hazelnoten en 1 leren zakje
met gedroogde appeltjes 
 

 
 

   

4A Schoenen van leer en bont

     

4B Lendendoek van leer

 
  

3 Eten uit de natuur
4 Kleding
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4C Leren beenlingen          4D Leren tuniek 
 
 

    
4E en F Riem met en riem zonder benen gesp        4G Hoedje van lindenbast 
 
 

    
4H Ketting van doorboorde tanden en kralen       4 I en J  Gelooid hertenleer en ongelooide huid 
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5 W
onen

 
4K Berkenbasten doosje met naaigaren van darm, pees en brandnetel en een benen naald 
 
 
 

 

 5A t/m D  5 Gebogen takken, mini-dierenvellen, stenen, leren veters 

4 Kleding
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