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THEMA ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN

in Ede

Informatieve reader voor leerkrachten
van groep 5 t/m 8

Archeologische opgraving

'De prehistorie

'De prehistorie is

gaat over vroegste

een hele lange periode en

geschiedenis van de

is onderverdeeld in verschil-

mensen.'

lende kortere periodes.'

'In de vroegste periode van
de prehistorie leefden de mensen
als jagers/verzamelaars. Ze joegen
met speren en later ook met pijl en
boog op wilde dieren.
Ze verzamelden noten, vruchten,
eetbare planten, knollen
en wortels.'

'De namen

Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het thema
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen gaan tijdens
de behandeling van dit erfgoedthema dieper in op termen als archeologie,
Celtic fields, grafheuvel, IJzertijd, Steentijd en vroeger en nu. Doordat leerlingen
een bezoek aan een archeologische vindplaats brengen, raken ze vertrouwd met
de term en betekenis van archeologie. Leerlingen ontdekken dat in hun directe
leefomgeving in het landschap sporen van een ver verleden aanwezig zijn en dat
er in de grond nog veel meer te vinden is. De archeologische vindplaatsen in de
Gemeente Ede zijn hierbij voorbeeld en uitgangspunt.
Archeologen, ook wel oudheidkundigen genoemd, bestuderen de overblijfselen van
oude culturen. Zulke overblijfselen worden vaak bij opgravingen gevonden. Ook in Ede
is veel gevonden, zoals restanten uit de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd en sporen uit de
Romeinse tijd, Middeleeuwen en jonger. Hoe leefden de mensen toen? Wat zouden ze
gegeten hebben? Hoe zag hun huis eruit en hoe hielden ze zichzelf warm? We kunnen
jammer genoeg niet overal een antwoord op geven maar dankzij archeologische vondsten ontdekken we steeds meer! Deze ontdekkingen zorgen ervoor dat we sporen in het
landschap zoals hunebedden, grafheuvels, Celtic fields en wildwallen kunnen herkennen en dat we onze geschiedenis beter begrijpen.

Steen-, Brons- en IJzertijd
verwijzen naar het belangrijkste
materiaal dat gebruikt werd om
werktuigen en gereedschap
mee te maken.'
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INHOUD HANDLEIDING

'In de prehistorie
worden nog geen boeken
geschreven. Willen we iets te
weten komen uit deze periode dan
moeten we zoeken naar sporen in
het landschap: in de grond of
boven de grond.'
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Contact / Colofon / Disclaimer
BIJLAGEN via www.edetoenennu.nl
Interactieve reader
Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint exemplaar hebben,
bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl . Online kunt u vanuit deze reader
via de links doorklikken naar externe websites, beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen
inzicht te gebruiken bij de behandeling van het thema in de klas.
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VOORBEREIDING
LEERDOELEN & AANSLUITING KERNDOELEN
Deze reader, samengesteld voor leerkrachten, wordt aangeboden bij het
thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN uit de Erfgoedleerlijn Ede. Leerlingen
gaan tijdens de behandeling van dit erfgoedthema dieper in op termen als
archeologie, Celtic field, grafheuvel, IJzertijd, Steentijd en vroeger en nu. Archeologische vondsten en vindplaatsen in de Gemeente Ede zijn hierbij voorbeeld
en uitgangspunt.

Erfgoededucatie koppelt taalactiviteiten, burgerschapsvorming, historische en
geografische vaardigheden en onderdelen uit cultuureducatie. Met de lessen in de
leerlijn erfgoededucatie Ede werkt u aan de volgende leer- en kerndoelen:

Leerdoelen

• 	erfgoed in de eigen omgeving te koppelen aan onderwerpen in de regionale en
nationale geschiedenis. Denk bijvoorbeeld aan archeologische vondsten uit de IJzertijd.
Attitude
• 	in dialoog respect te tonen voor de mening van een ander over de waarde van
erfgoed. Denk aan de mening van een medeleerling, docent of medewerker van een
erfgoedinstelling in Ede.
• 	aanwijzingen op te volgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan.
Denk aan huisregels bij rondleidingen in musea of het bezoek aan erfgoed.
• 	zijn/haar eigen verbondenheid met erfgoed te vertalen in het zorgdragen voor
het behoud van erfgoed.

Kerndoelen
Nederlands

De leerling leert:
Kennis
• 	een definitie van erfgoed te geven en dit toe te lichten met voorbeelden van erfgoed
in Ede. Denk bijvoorbeeld aan de Celtic fields of de ijzertijdboerderij.
• 	aan te geven waarom erfgoed bewaart wordt voor later. Denk aan ouderdomswaarde,
schoonheidswaarde, materiaalwaarde, gevoelswaarde, zeldzaamheidswaarde,
symbolische waarde en functionele waarde.

Mondeling taalonderwijs
1. 	De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
2.	De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en
bij het discussiëren.
3.	De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat
informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Vaardigheid
• 	vragen te stellen bij het onderzoeken van eigenschappen en details van erfgoed in
en rond Ede.
• 	het verhaal bij het erfgoed te plaatsen in de tijd en relateren hoe mensen in een
bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten (verschillen en overeenkomsten
noemen met nu). Denk bijvoorbeeld aan het leven in de IJzertijd rondom de ijzertijdboerderij.

Schriftelijk taalonderwijs
4.	De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten,
waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5.	De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende
functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
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6.	De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en
studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen,
waaronder digitale.
7.	De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in
verschillende teksten.
9.	De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten.
Taalbeschouwing, waaronder strategieën
12.	De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het
begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook
begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
Mens en samenleving
36.	De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde
waarden en normen.
37.	De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te
gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
Ruimte
47.	De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken
met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van
de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden / werden, de Verenigde
Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.
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50.	De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van
Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds
geografisch wereldbeeld.
Tijd
51.	De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals
aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling
te hanteren.
52.	De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken:
jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten;
ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en
stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.
53.	De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen
uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de
wereldgeschiedenis.
Kunstzinnige oriëntatie
54.	De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er
gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
56.	De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten
van cultureel erfgoed.
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VOORBEREIDING
AANPAK
Hoe gebruik ik deze reader?
Voor elk thema in de leerlijn voor groep 5 t/m 8 is een reader met
achtergrondinformatie, lessuggesties en tips & tricks voor differentiatie en
verdieping ontwikkeld. De leerkracht kan gebruiken wat het beste past bij zijn
of haar klas.
Het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN in Ede is onderdeel van een reeks
erfgoed thema’s voor groep 5 tot en met 8.
De overige thema’s waaruit gekozen kan worden, zijn:
• VERZAMELEN EN BEWAREN
• MILITAIR ERFGOED
• MONUMENTEN

Deze reader met bijlagen is samengesteld voor leerkrachten en wordt ter verdieping
aangeboden bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN uit de erfgoedleerlijn Ede.
Zo beschikt de leerkracht over voldoende achtergrondinformatie om het thema
zelfstandig in de klas te behandelen. In deze reader zijn bovendien links naar bruikbare
filmpjes, lessuggesties en relevante canonvensters opgenomen.
Het bijbehorende lesmateriaal is door de Edese erfgoedinstellingen zélf ontwikkeld.
In de gemeente Ede zijn verschillende erfgoedinstellingen die goed aansluiten bij het
thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN voor groep 5 t/m 8.
Het lesmateriaal van de erfgoedinstellingen bestaat steeds uit:
• een voorbereidende les die op school wordt gedaan om voorkennis te activeren,
•	een kernles, waarin leerlingen erfgoed ervaren en beleven op locatie
•	een afsluitende les die op school wordt gedaan om te reflecteren op het onderwerp
en het geleerde samen te vatten.
Bekijk het educatieve aanbod van de erfgoedinstellingen in het hoofdstuk OP BEZOEK!
van deze reader. Via www.edetoenennu.nl wordt u op de hoogte gehouden over het
meest recente aanbod van de erfgoedinstellingen.
Heeft u besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke erfgoedinstelling u met uw klas wilt bezoeken? Neem dan contact op met CultuurPunt Ede via
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl om uw bezoek te plannen en het bijbehorende
lesmateriaal op te vragen.

Ede Maanen Harpstedt urn Vroege IJzertijd 1,
© Gemeente Ede

Ede Maanen Harpstedt urn Vroege IJzertijd 2,
© Gemeente Ede
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Interactieve reader
‘Sinds het einde
van de laatste ijstijd,
ongeveer 15.000 jaar
geleden, kwamen er
steeds meer mensen
in ‘Nederland.’

Deze reader is interactief en wordt bij voorkeur online gebruikt. Mocht u een geprint
exemplaar hebben, bezoek dan voor de online versie de website www.edetoenennu.nl .
Online kunt u vanuit deze reader via de links doorklikken naar externe websites,
beeld- en filmmateriaal en bijlagen. Deze zijn naar eigen inzicht te gebruiken bij de
behandeling van het thema in de klas.

‘De bijl was één van de
belangrijkste werktuigen
van de prehistorische boer.
Ze maakten er open plekken
mee in de bossen om er
akkers aan te leggen en
kapten er bomen mee om
huizen van te bouwen.’

‘Bijlen uit de
Late Steentijd zijn meestal
van (vuur)steen gemaakt.
Ze zijn zorgvuldig uit
een groot brok steen
van goede kwaliteit gehakt,
geslepen en glad
gepolijst.’
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Stappenplan
1.		 Bekijk het educatieve aanbod van de instellingen. Welke instelling of locatie
wilt u bezoeken in het kader van het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
in Ede?
2.		 Vraag het lesmateriaal op bij de erfgoedinstelling van uw keuze of download
het via www.edetoenennu.nl .
Plan het bezoek via leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
3.		 Behandel de voorbereidende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling
van uw keuze.
4.		 Ga op bezoek bij de erfgoedinstelling of locatie van uw keuze.
5.		 Behandel de afsluitende les uit het lesmateriaal van de erfgoedinstelling
van uw keuze.
6.		 Gebruik bij stap 3 t/m 5 deze interactieve reader voor verdieping, informatie
en inspiratie.
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DE VOORBEREIDING
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN
TIPS & TRICKS

Opgraving IJzertijd en Middeleeuwen ndz Park
Reehorst 2014, © Gemeente Ede

DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
• 	Bij het lesmateriaal van de Flintstone
Beleefroute is een lesmand opgenomen
die een leuke en goede introductieles op
de Steentijd is.
• 	Aan de slag met archeologie op school?
Bekijk de website van de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie.
Deze site is ontwikkeld door de landelijke werkgroep voor archeologische
erfgoededucatie van de AWN.
• 	De AWN heeft een praktische lessenreeks
over archeologie ontwikkeld voor groep
5 t/m 8 van het basisonderwijs. Deze
lessenreeks kan gebruikt worden om in
de klas kennis te maken met archeologie.
Voor hulp bij het uitvoeren van de lessen
kunt u contact opnemen met de
regionale AWN-afdeling. U kunt hier
ook het voor de lessenreeks benodigde
materiaal (gereedschappen, vondsten en
een begeleidende DVD) lenen. Klik hier
om te kijken welke AWN afdeling bij u in
de buurt is. Voor overige vragen kunt u
contact opnemen met Wim Schennink,
via 026 - 3610 334 of
Schennink-dekker@hetnet.nl .
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IN DE KLAS
Heeft u al besloten welk onderwerp bij dit thema u wilt behandelen en welke
erfgoedinstelling u met uw klas wilt bezoeken? Heeft u hierover al contact gehad
met CultuurPunt Ede? Zo ja, dan beschikt u inmiddels over het lesmateriaal van de
erfgoedinstelling van uw keuze.

Stap 1:
Behandel de voorbereidende les uit het lesprogramma van de erfgoedinstelling van
uw keuze.

EXTRA in de klas
U kunt het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN uitbreiden door in de klas gebruik te
maken van de informatie in het hoofdstuk EXTRA INFORMATIE EN INSPIRATIE uit deze
reader. Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties, differentiatie
en verdieping.

‘In de Edese
nieuwbouwwijk Kernhem
zijn vondsten gedaan uit
de Midden-Steentijd;
wel 25.000 vuurstenen,
houtskool en sporen
van een kampvuur.'
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DE KERN
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 

OP BEZOEK!
Als u de voorbereidende les in de klas heeft behandeld, is het tijd om op bezoek te
gaan bij de erfgoedinstelling of locatie van uw keuze. Om uw afspraak te plannen
heeft u contact gehad met CultuurPunt Ede.
Hier vindt u een overzicht van de beschikbare lesprogramma’s (in de klas en op
locatie) die aansluiten bij het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN in Ede voor
groep 5 t/m 8.

1.
Instelling:
Onderwerp:
Voorbereidende les:
Kernles:

Gelders Landschap en Kastelen
IJzertijdboerderij Lunteren
te downloaden via www.edetoenennu.nl
bezoek de ijzertijdboerderij en maak gebruik van een app en/of
een speurtocht, te downloaden via www.edetoenennu.nl
Afsluitende les:	te downloaden via www.edetoenennu.nl
Opmerkingen: 	De ijzertijdboerderij ligt op een vrij toegankelijk terrein. Er is geen
begeleiding aanwezig. De leerkracht kan zelfstandig met zijn of
haar klas de ijzertijdboerderij en de omgeving ontdekken met
behulp van een app en een speurtocht.
IJzertijdboerderij, Lunteren

Het menu van een jager-verzamelaar
uit de Steentijd.

2.

Instelling: 	
Gemeente Ede
Onderwerp:
Flintstone Beleefroute, (over)leven in de Steentijd
Voorbereidende les:	te downloaden via www.edetoenennu.nl
Kernles:
	
Flintstone Beleefroute, (Over)leven in de Steentijd.
De Beleefroute-app voor smartphones is gratis te downloaden
via de App Store of Google Play
Afsluitende les:	te downloaden via www.edetoenennu.nl
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Opmerkingen:

Het
	
lesprogramma bij de Flintstone Beleefroute bestaat uit een
lesmand, een app, een docentenhandleiding met leerlingenboekje en een beleefroute in de openbare ruimte. De lesmand kan
worden geleend bij het gemeentearchief van Ede. U kunt daarvoor
contact opnemen met CultuurPunt Ede, via 0318 - 672 810

3.

Hessenweg
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Instelling:
Museum Lunteren
Onderwerp:
De Hessenwegen
Voorbereidende les: te downloaden via www.edetoenennu.nl
Kernles:
op bezoek bij Museum Lunteren
Afsluitende les:
te downloaden via www.edetoenennu.nl
Opmerkingen: 	dit lesprogramma is vooral geschikt voor groep 5 & 6,
de bijbehorende leskist kunt u reserveren via 0318 - 486 254
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DE AFSLUITING
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN 
TIPS & TRICKS

‘In 47 na Christus
verlieten de Romeinen het
gebied ten noorden van de Rijn.
De Rijn werd toen de grens of ‘limes’
van het grote Romeinse Rijk en
deelde Nederland in tweeën.
Een rij van forten of ‘castella’
bewaakte deze grens.'

DIFFERENTIATIE EN VERDIEPING
• 	Laat leerlingen onderzoeken welke
archeologische vondsten in de
omgeving van de school zijn gedaan.
Uit welke perioden stammen de
opgravingen? Kunnen ze daar meer
over laten zien tijdens een presentatie?
• 	Maak de koppeling tussen de lokale
geschiedenis en de Nederlandse Canon
– of laat de leerlingen dit zelf uitzoeken
met behulp van www.entoen.nu .
• 	Individueel kunnen leerlingen via de site
www.verrijkingsstof.nl hun kennis
over de prehistorie onderzoeken.
• 	www.archeoloogindeklas.nl is een
overzichtelijke en laagdrempelige site
voor leerlingen om zelf onderzoek te
doen naar de verschillende tijdvakken.

‘Waarschijnlijk
verscheen er al een
Romeins leger in Nederland omstreeks 55 voor
Christus onder leiding
van Julius Caesar.’
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IN DE KLAS
Bent u met uw klas op bezoek geweest bij een archeologische vindplaats? Of heeft u
de ijzertijdboerderij bezocht met de leerlingen? Zo ja, dan bent u toegekomen aan
de afsluiting van het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN. In het lesprogramma van
zowel de Flintstone Beleefroute, de ijzertijdboerderij als de Hessenwegen is een
afsluitende les opgenomen. Een les waarmee u het thema en het bezoek kunt
samenvatten en evalueren.

Stap 1:
Behandel de afsluitende les uit het lesprogramma van uw keuze.
Zie hoofdstuk OP BEZOEK! uit deze reader.

EXTRA in de klas
Breid eventueel het thema ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN uit door in de klas gebruik
te maken van de informatie in het hoofdstuk ACHTERGRONDINFORMATIE EN INSPIRATIE
uit deze reader. Of lees de Tips & Tricks bij dit hoofdstuk voor extra lessuggesties,
differentiatie en verdieping.

Reconstructietekening Kernhem van Paul Becx
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EXTRA INFORMATIE
EN INSPIRATIE

OFFLINE
ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN en vindplaatsen in Ede

Gebruik de verhalen uit het Verhaal van Ede via www.regiocanons.nl
en www.mijngelderland.nl tijdens het behandelen van erfgoedthema’s
in de klas.

Artistieke impressie Veldhuizen offerritueel beeldjes van Paul Becx
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Steentijd
De Steentijd is de periode in de geschiedenis waarin steen werd gebruikt voor het maken van
werktuigen. Na de Steentijd volgen de Bronstijd en IJzertijd, wanneer metaal wordt gebruikt
voor het vervaardigen van gereedschappen. De Steentijd is de langste periode in de
geschiedenis en is ingedeeld in verschillende sub-perioden (Vroege, Midden- en Late Steentijd).
In Kernhem zijn vindplaatsen uit de Midden-Steentijd gevonden en onderzocht.
Tijdens die periode werden vooral kleine werktuigen gemaakt van vuursteen. De harde
vuursteen was heel geschikt om scherpe werktuigen van te maken. Er werden vooral
pijlpunten van gemaakt, maar ook gereedschappen als schrabbers en boortjes.
De mensen in deze periode leefden van wat ze in de natuur konden vinden:
wilde planten, bessen, noten, knollen en vlees van wilde dieren. Mensen hielden nog
geen vee en verbouwden nog geen graan. We noemen dit de periode van de jagerverzamelaars. In kleine groepen of gemeenschappen leefden de mensen als nomaden.
Jager-verzamelaars woonden in tijdelijke kampen. In sommige kampen woonden de
mensen lang achter elkaar (basiskampen). In andere kampen woonden mensen alleen
in bepaalde seizoenen, bijvoorbeeld in jachtkampen. Ze keerden daar regelmatig terug.
Omdat de mensen afhankelijk waren van verschillende voedselbronnen in de natuur,
zijn kampen vaak te vinden in die delen van het landschap waar de verschillende
bronnen dicht bij elkaar te vinden zijn. Bijvoorbeeld op de oevers van rivieren of beken.
Het water verschafte zowel vis als vogels waarop gejaagd kon worden en de oevers
vormden een goede uitvalsbasis voor jachttochten naar groot wild in de bossen (herten
en zwijnen). De rivieren en beken vormden daarnaast uitstekende routes om met kano’s
door het landschap te reizen.
Vindplaatsen van kampen uit de Midden-Steentijd zijn niet heel zeldzaam in Nederland
maar vaak zijn deze aangetast door ploegen of de aanleg van wegen en woonwijken.
Goed bewaarde complete vindplaatsen zoals in Kernhem zijn dus zeldzaam.
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De vindplaatsen in Kernhem geven een schat aan informatie. Door de plannen voor de
nieuwbouwwijk Kernhem aan te passen kon één vindplaats bewaard blijven in de grond
onder het parkje tussen de Doesburgerdijk en de Vuursteenberg. Deze plek blijft zo
bewaard voor de volgende generaties. De andere vindplaats kon niet in de grond
bewaard blijven en daarom is besloten deze vindplaats op te graven. Dit is in 2009
gebeurd.
Lees meer over de Steentijd in en om Ede via Mijn Gelderland of koppel het landelijke
canonvenster Hunebedden aan dit onderwerp zie www.entoen.nu .
Bezoek bij behandeling van dit onderwerp De Flintstone Beleefroute in Kernhem en maak
gebruik van het bijbehorende lesmateriaal.

Bronstijd
Koper, zilver en goud komen zo in de natuur voor en de eerste metalen voorwerpen die
we kennen zijn hiervan ook gemaakt. Maar omdat deze ‘zuivere metalen’ nogal zacht
zijn, zijn ze niet geschikt voor wapens en gereedschappen. Door koper met tin te
mengen ontstaat er een keihard nieuw metaal: brons! De voordelen?
•
•
•
•

Het breekt minder snel dan steen.
Je kan er bijna iedere vorm aan geven.
Je kan het eenvoudig weer scherp maken.
Gebroken of versleten bronzen voorwerpen kunnen worden omgesmolten.

Deze goede eigenschappen maakten dat brons gedurende 1300 jaar het belangrijkste
metaal was. Dit noemen we de Bronstijd.

In Nederland zijn alleen niet veel bronzen voorwerpen teruggevonden. De reden
hiervoor is dat er in Nederland geen koper en tin in de grond zit. Koperen en bronzen
voorwerpen moesten uit verre landen als Duitsland, Zwitserland, Engeland, Ierland en
de Balkan naar Nederland worden gebracht.
Behalve de ontdekking van brons veranderde er nog meer tijdens de Bronstijd.
Veeteelt werd steeds belangrijker en mensen gingen dan ook minder jagen en vissen
en bleven meer op dezelfde plek wonen.
Nog een belangrijke verandering is de manier waarop de boeren hun doden gingen
begraven. Ze maakten namelijk grafheuvels. In eerste instantie waren dit graven voor
één persoon. Later werden de grafheuvels familiegraven. De grafheuvels worden veel
op de Veluwe gevonden.
Sommige grafheuvels in de Gemeente Ede zijn nationaal bekend en goed zichtbaar.
Eén van de bekendste in Nederland is het Graf van de Kopersmid op de Goudsberg
in Lunteren. In die grafheuvel zijn onder andere vierkante aambeeldstenen voor de
bewerking van koper, hamerstenen, een koperen dolk en een zeldzaam koperen
priempje gevonden. Dat priempje moet ooit van een smid zijn geweest. In één van
de grafheuvels langs de Renkumse Beek (Landgoed Oostereng in Bennekom) is een
bijzonder gouden halssieraad gevonden.
De Drieberg op de Eder Heide bestaat uit vijf bij elkaar gelegen grafheuvels en op
de Ginkelse Heide vinden we onder andere de grafheuvel Amber, genoemd naar de
barnstenen kralen die er zijn opgegraven. De doden werden op opvallende plekken
in het landschap begraven. Maar niet alle doden kwamen terecht in een grafheuvel.
Waarschijnlijk alleen diegenen met een bijzondere status.
Lees meer over de Bronstijd en grafheuvels in en om Ede via Mijn Gelderland.
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IJzertijd
In de IJzertijd (800 - 12 v.Chr.) werd ons
gebied bewoond door Germanen.
De bevolking in Ede groeide in snel tempo.
Het eten voor al die mensen werd voor een
groot deel van het land gehaald. Er zijn uit
deze periode veel vondsten bekend (vooral
aardewerkscherven). Maar soms wordt er
ook een Germaanse nederzetting door
archeologen ontdekt zoals aan de SlijpCrematie in de IJzertijd, Paul Becx
kruikweg, Galvanistraat en Sportlaan in Ede,
de Vijfsprongweg in Lunteren en de Boerhaavelaan in Bennekom. Inmiddels zijn er al
resten van vele tientallen boerderijen en bijgebouwtjes in Ede ontdekt. De boerderijen
stonden maar 30 tot 40 jaar; na één generatie was de landbouwgrond uitgeput en werd
op korte afstand van het oude huis weer een nieuw gebouwd. Aan de Vijfsprongweg in
Lunteren staat een gereconstrueerde ijzertijdboerderij, in een gebied waar zogeheten
Celtic fields zijn aangetroffen.
Celtic fields zijn met aarden walletjes omgeven rechthoekige of vierkante terreintjes
van ongeveer 30 bij 30 meter groot. Op de akkertjes werd (brood)tarwe, gerst en later
ook rogge verbouwd. Het zaaien en oogsten ging met de hand. Het ploegen gebeurde
ook met de hand of met een door ossen getrokken ploeg (eergetouw). De boerderijen,
waarin hele families woonden, lagen midden of aan de rand van de akkers.
De akkers werden één voor één in gebruik genomen. Ze sloten daardoor als een groot
schaakbord op elkaar aan. Met het blote oog zijn de akkertjes nu alleen nog maar op
sommige plekken in het landschap te zien. Je kunt het ruitjespatroon van de Celtic
fields op oude luchtfoto's en op moderne hoogtekaarten nog wel goed herkennen.
De Celtic fields bij het Wekeromse Zand, aan de Vijfsprongweg tussen Wekerom en
Lunteren zijn onderdeel van één van de grootste complexen van ons land. Deze akkers
beslaan een oppervlakte van ongeveer 80 hectare.
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Lees meer over de IJzertijd in en om Ede, Celtic fields, ijzertijdboerderij en de Germaanse Put
via Mijn Gelderland en www.spannendegeschiedenis.nl
Bezoek bij behandeling van dit onderwerp de ijzertijdboerderij in Lunteren en maak gebruik
van het bijbehorende lesmateriaal.

Romeinse tijd
Ten noorden van de grens, of de limes, van het Romeinse Rijk ontwikkelde zich in de
eerste eeuwen na Christus een aantal grote, bloeiende nederzettingen. Archeologische
vondsten in Ede en Bennekom laten zien dat de Germaanse inwoners van het gebied
welvarend waren. Misschien wel rijker dan de mensen in het veel dunner bevolkte
gebied aan de overkant van de Rijn, in het Romeinse Rijk.
De boerderijen in Ede in de Romeinse tijd waren enorm, soms wel zestig meter lang.
In de boerderijen woonden de mensen en werden de huisdieren en het vee gestald.
De boerderijen hadden een typisch Edese bouwstijl en stonden op omheinde erven in
groepjes bij elkaar. In het midden van de vierde eeuw telde één van de nederzettingen
- het late Veldhuizen - tien of elf van dit soort erven. Dat was voor de laat-Romeinse tijd
een ongekend groot aantal. We weten dit dankzij grote archeologische opgravingen bij
de Kastelenlaan in Veldhuizen, de Verlengde Parkweg/Maanderbuurtweg in Maanen,
Op den Berg in Ede en de Hof van Sint Pieter in Bennekom.
Bij die opgravingen kwamen
de restanten van ongeveer
honderdvijftig boerderijen,
tweehonderd schuurtjes,
honderd waterputten en vele
duizenden vondsten uit de
Romeinse tijd aan het licht.

Opgraving Romeinse ndz Veldhuizen 1968, © Gemeente Ede
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Lees meer verder via www.mijngelderland.nl/inhoud/canons/ede/germanen-aan-de-limes
Lees meer over de Romeinse tijd in en om Ede via Mijn Gelderland of koppel het landelijke
venster De Romeinse Limes aan dit onderwerp zie www.entoen.nu . Lees meer over de
romeinse nederzetting in Veldhuizen ook via Mijn Gelderland .

De Hessenwegen
De gemeente Ede ligt tegen de A12, die in oostelijke en westelijke richting loopt en
de A30 die naar het noorden en zuiden loopt. Rond 1600 werden dit soort nationale
verbindingswegen Hessenwegen genoemd.
Mannen uit Zuid-Duitsland vervoerden goederen door heel Europa. De meesten van
hen kwamen uit de deelstaat Hessen. Met hun wagens, die voortgetrokken werden door
paarden, reden zij over zandwegen. Hun wagens hadden een veel breder wielspoor
dan andere vervoersmiddelen. Daardoor brachten ze flinke schade toe aan bestaande
wegen. Daarom werden vanaf het einde van de zeventiende eeuw speciale wegen
aangewezen voor de breedsporen: de Hessenwegen. De wagens trokken diepe geulen
in het landschap. Sporen van deze wegen zijn nog steeds zichtbaar in het landschap,
bijvoorbeeld in Lunteren.

Bronzen beeldjes Veldhuizen Romeinse tijd
© Gemeente Ede

Hessenweg

Lees verder via Mijn Gelderland .
Lees meer over de hessenwegen in en om Ede via Verhaal van Ede of Wikipedia . Bezoek bij
de behandeling van dit onderwerp Museum Lunteren en maak gebruik van het bijbehorende
lesmateriaal.

De beeldbanken van het gemeentearchief zijn erg de moeite waard
om in de klas te gebruiken. Zoek oude foto’s met behulp van zoektermen via www.archieval.nl . Op de website www.edeopdekaart.nl
worden cultuurhistorische gegevens van de Gemeente Ede
gepresenteerd op een kaart.

Romeinse gem met beeltenis,
Uitvindersbuurt © Gemeente Ede
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EXTRA INFORMATIE
EN INSPIRATIE

ONLINE
1. Filmpjes voor in de klas
Archeologie
• 	SchoolTV De geschiedenis van de archeologie De stad Troje, het graf van Toetanchamon: zonder archeologen hadden we niet geweten dat ze ooit bestonden. Archeologen houden van graven, en stoppen niet voordat ze antwoorden gevonden hebben!
• 	SchoolTV Archeoloogje spelen Judith Vissers is 13 jaar oud en krijgt les in archeologie.
Dat vindt ze heel cool!!!

Steentijd

Opgraving Reehorst, Ede

• SchoolTV Scherven van een ver verleden Gevonden scherven blijken van een potje van
de bandkeramiekers te zijn. Dit is de eerste boerengemeenschap, die zich omstreeks
5.400 v. Chr. op de lössgronden van Limburg heeft gevestigd. Via de potscherven bij
de restaurateur komen we terecht bij de jagersjongen die na een zwerftocht wordt
opgenomen in deze gemeenschap.
• SchoolTV Tekens aan de wand De restaurateur is bezig met amuletten. Die laten zien
dat jagersvolken in geesten geloofden en rituelen toepasten. Ook komt de kunst van
de prehistorische jagers ter sprake: vruchtbaarheidsbeeldjes, grottekeningen en
grotschilderingen van omstreeks 17.000 jaar geleden.
• SchoolTV Steentijd – Jagers/Verzamelaars Aflevering uit de serie Oertoer over onze
prehistorie. 10.000 Jaar geleden zag Nederland er heel anders uit dan nu. Dorpen en
steden bestonden niet.

Bronstijd
• SchoolTV Grafheuvel De mensen in de prehistorie bouwden grafheuvels. Dolores
gaat naar een bos waar grafheuvelonderzoek wordt gedaan. Maar hoe spoor je een
grafheuvel op? Wat vind je in die grafheuvels?
Opgraving Galvanistraat IJzertijd ndz 2003,
© Gemeente Ede

IJzertijd
• 	SchoolTV 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.
EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede
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De Romeinse Tijd
• SchoolTV Canon – De Romeinse Limes Zo'n 2000 jaar geleden werd de helft van
Nederland bezet door de Romeinen. De grens van het Romeinse rijk liep van Afrika
tot in Engeland. De Limes. Het Nederlandse deel daarvan liep langs de Rijn. Vandaar
dat overal langs de Rijn oude vestingplaatsen worden gevonden. Een hele belangrijke
voor de Romeinen was Nijmegen. Mustafa wordt gerekruteerd als Romeinse legionair.
Gaat hij bij de cavalerie of bij het voetvolk? Tijdens zijn training leert hij hoe goed en
modern het Romeinse leger was uitgerust. Bovendien waren ze hun tijd ver vooruit.
De Romeinen hadden al riool toen wij nog in de bosjes aan het plassen waren.
• SchoolTV Vroeger was het anders – Romeinen in ons land Mylene laat de verschillen
zien tussen de cultuur van de Romeinen en de Bataven aan de noordgrens van het
Romeinse rijk. In het verhaal ontmoet de Bataafse jongen Elger de Romeinse jongen
Julius. Zo komt hij in het legerkamp en in een villa/boerderij. Bataven worden ingezet
bij de verdediging van de Rijn tegen Germaanse invallen.
Romeinse Limes

2. (Voor)lezen in de klas
•	Blijf op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van archeologie & educatie
via de vereniging voor archeologische experimenten en educatie www.vaee.net
•	Via www.leesplein.nl worden kinderboeken aangeraden die thema’s behandelen
die terugkomen in de geschiedenis canon
• 	Arend van Dam & Alex de Wolf – Lang geleden… De Geschiedenis van Nederland in
vijftig voorleesverhalen. Van Holkema & Warendorf
• Pierre Pelot - Toen leefden kinderen zo – In de Prehistorie ISBN 9789076830254
•	Rian Visser - Het grote bouwwerk: de tijd van de jagers en boeren ISBN 9789053001783

3. Pinterest
Op de speciale Pinterest pagina Erfgoed educatie EDE is veel verschillend beeldmateriaal verzameld over archeologische vondsten in Ede.
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CONTACT / COLOFON / DISCLAIMER
CultuurPunt Ede

Auteurs- en beeldrecht

Met dank aan:

E: leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl
T: 0318 672 810

Het auteursrecht op de site en dit educatieve product
berust bij CultuurPunt Ede.
We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk beeldrechteigenaren te achterhalen en hen 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
leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .

Scholen:
School met de Bijbel de Valk
School met de Bijbel ‘Ruitenbeek’
Stadhouder Willem III School
Koning Davidschool
CNS de Caleidoscoop

Uitvoering
Opzet en advies leerlijn:
Onderwijskundigen Zeeman & de Regt,
www.zeemanderegt.nl
Ontwikkelen en uitvoer leerlijn / advies en begeleiding
culturele instellingen:
Sarah van Veldhuizen – museumeducatie,
www.chromeyellow.nl
Website: Geralda van Ginkel (vormgeving), Jan ten
Hoopen (bouw), Sarah van Veldhuizen (inhoud)
Vormgeving: Geralda van Ginkel | grafisch ontwerp
www.vanginkelgrafischontwerp.nl
Redactie: Peter van Beek, Machteld Harings,
Jan ten Hoopen en Sarah van Veldhuizen

Dit project is (mede) mogelijk
gemaakt door het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

GERALDA VAN GINKEL |
GRAFISCH ONTWERP

Aan de samenstelling van de website en 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 leerlijnerfgoed@cultura-ede.nl .
De informatie kan zonder vooraankondiging wijzigen.
Hierdoor kunnen aan de website geen rechten
worden ontleend.

Erfgoedorganisaties:
Buurt Ede-Veldhuizen
Concordiamolen
Voormalig Historisch museum Ede
Geldersch Landschap en Kasteelen
Gemeentearchief Ede
Gemeente Ede, archeologie
Het Nationale Park de Hoge Veluwe
Keetmolen
Kijk- en Luistermuseum Bennekom
Kröller Müller Museum
Kruidenierswinkel Lammert van de Bospoort
Museum Oud-Lunteren
Museumvliegbasis Deelen
Nederlands Tegelmuseum Otterlo
Platform Militaire Historie Ede

Hyperlinks

© Ede 01 / 2016

Beeldmateriaal
De meeste foto’s in de handleidingen en bijlagen zijn
beschikbaar gesteld door het Gemeentearchief Ede.

Inhoud

De website en de handleidingen bevatten diverse
hyperlinks naar sites die buiten het domein van
CultuurPunt Ede liggen. Deze hyperlinks zijn opgenomen als extra service en geven vaak meer informatie over het betreffende onderwerp. CultuurPunt
Ede is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud
van deze sites.

Mogelijk gemaakt door
De erfgoedleerlijn Ede is financieel tot stand gekomen
met behulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en
de Gemeente Ede.
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