Educatief Archeologisch Erf
Klokbekerpad 1, Vlaardingen

Educatief
Archeologisch Erf

Het EAE is iedere zondag van 12:00 – 15:00 uur geopend.
Het EAE biedt voor schoolklassen en andere groepen een
leerzaam en actief lesprogramma onder begeleiding van
ervaren archeogidsen. Voor groepsbezoek en lesprogramma’s
neemt u contact op met: secretaris@federatiebroekpolder.nl.

Broekpolder Vlaardingen

Het EAE draait grotendeels op vrijwilligers. Belangstelling om
actief mee te doen bij het bouwen, onderhoud, educatieve
activiteiten of rondleidingen? Meld u zich tijdens openingsuren!

Voor meer informatie:
www.federatiebroekpolder.nl/archeologisch-erf
of bekijk onze  facebookpagina
Het EAE wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: Fonds Schiedam
Vlaardingen e.o., Gemeente Vlaardingen, Provincie Zuid-Holland, Prins Bernhard
Cultuurfonds, De Grootfonds, Ary van Westfonds en andere fondsen.
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Centrum voor
archeologische kanobouw
In 2000 werd door de archeologische werkgroep Helinium
een eerste replica van een boomstamkano gemaakt.
Naar voorbeeld van een in Vlaardingen opgegraven exemplaar
uit inheems-Romeinse context, vormt deze op het EAE de eerste stap naar het Centrum voor Archeologische Kanobouw.
Sindsdien is hier de spectaculaire ijzertijdkano van de Vergulde Hand (Vlaardingen), een mesolithische kano (Hardinxveld)
en een neolithische huidboot aan toegevoegd. Samen met
experimenteel archeologen en andere deskundigen, wordt
getracht de kennis over deze vroegste vorm van vervoer op
water te vergroten.
Voor de bezoekers van het EAE het ideale vervoermiddel
over de toekomstige kreek.

Locatie
Educatief Archeologisch Erf

Educatief Archeologisch Erf
Het Educatief Archeologisch Erf (EAE) is een project van de Federatie Broekpolder, een burgerinitiatief dat zich inspant om van de
Broekpolder een hoogwaardig natuur- en recreatiegebied te maken.
Naast het EAE zijn inmiddels ook kinderspeelgebied Het Klauterwoud en het natuurkerngebied De Ruigte gerealiseerd.
Meer informatie: www.federatiebroekpolder.nl

Wonen en werken in het Deltagebied
De Rotterdams-Haagse regio kent een zeer rijk archeologisch
verleden. In het ‘natte’ deltagebied zijn de resten van huizen en
andere objecten goed bewaard gebleven. Een aantal daarvan
wordt op een laagdrempelige manier op ware grootte .
In de loop van jaren worden gebouwen uit de prehistorie, Romeinse
Tijd en Middeleeuwen nagebouwd, steeds met het uit bijpassend
landschap. Het EAE krijgt hiermee een groen en dynamische-speels
karakter. In het verleden werd immers met natuurlijke (duurzame)
bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen.

Huis uit de Vlaardingencultuur (Nieuwe Steentijd)

Eind jaren 1950 zijn in de Vlaardingse Westwijk resten uit de nieuwe
steentijd (ca. 3.000 v.Chr.) gevonden, die zo uniek waren dat deze
de naam van de eerste vindplaats kregen: Vlaardingencultuur.

Bouw Rotta huis

Deze cultuur is een vorm van bouwen en leven zoals destijds in het
Nederlandse delta- en rivierengebied voorkwam. Sporen van deze
internationaal bekende archeologische periode zijn op verschillende

Middeleeuwse huizen

plaatsen in Nederland gevonden. De toenmalige samenlevingsvorm

In 1018 vond bij Vlaardingen een veldslag tussen de manschappen van

heeft kenmerken van zowel jagers-verzamelaars als de eerste boeren.

de Westfriese graaf Dirk III en die van de Duitse keizer en bondgenoten

Het eerste huis dat op het EAE is gebouwd, is het Vlaardingencultuur-

plaats. De door Dirk gewonnen slag was een belangrijke stap in de

huis. Het is een rietgedekte houten constructie en is volledig met

vorming van het graafschap Holland. Ter gelegenheid van de herdenking

nagemaakt gereedschap uit die tijd vervaardigd. De bouw van het

van de slag in 2018 worden twee gebouwen uit die tijd gereconstrueerd.

huis werd in 2016, in samenwerking en onder leiding van de Univer-

Een grote boerderij op basis van opgravingen bij Spijkenisse (Hartel) en

siteit Leiden, als wetenschappelijk experiment uitgevoerd. Ook de

een pre-stedelijk huis uit Rotta, gevonden op de plek van de Markthal.

archeologische diensten van Vlaardingen (VLAK) en Rotterdam (BOOR),

Langs de oever van de Oer-Rotte lag de kern van wat later Rotterdam zou

Museum Vlaardingen en de AWN-werkgroep Helinium werken mee aan

worden.

de totstandkoming van het EAE.

