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Toelichting op het ontwerp 

1. Het landschappelijk ontwerp
De vormgeving van het Educatief Archeologisch Erf (EAE) is geïnspireerd op een oude 
kreekrug/ oeverwal in de ondergrond. De kreek liep 400 voor Christus diagonaal door het 
projectgebied en heeft hier zand afgezet in de bodem. 

Figuur 2 Op een uitsnede van de AHN is te zien dat in spuitvak 5a/b van linksboven naar rechtsonder als oranje 
band nog steeds een hoger gelegen wal zichtbaar is. 

Op de oeverwal zijn archeologische vondsten gedaan uit de Romeinse Tijd en de Mid-
deleeuwen. Door inklinking van de bodem en het opgespoten slib in het spuitvak is deze 
fossiele kreek in de hoogtekaart te herkennen als een rug van circa 50 cm hoog en circa 
100m breed, die diagonaal door het plangebied loopt (Figuur 2). Deze oeverwal is in het 
ontwerp deels opgepakt om er een nieuwe oeverwal op te maken met daarop de erven 
uit verschillende periodes. Langs de zuidkant van de oeverwal komt een waterpartij in de 
vorm van een kreek. Deze kreek heeft aftakkingen naar het noorden door de oeverwal 
heen waardoor er eilanden ontstaan. Elk eiland presenteert een (cluster van) tijdsperio-
de(n) binnen het EAE. Gekozen is voor een chronologische opbouw vanuit het Mesolithi-
cum naar de Middeleeuwen. Het landschap begint als een wildernis (moeras/bos) en zal 
naar de nieuwere perioden toe steeds meer gecultiveerd worden naar een weidegebied. 
Uniek voor deze inrichting is dat het Archeologische Erf een belangrijke relatie krijgt met 
het landschap. De ontginning van het natuurlandschap wordt zo verbeeld. De erven wor-
den verbonden met een belevingspad waardoor een 'tijdreis door het landschap' ontstaat 
(Figuur 3). 
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Figuur 3 Route Tijdreis.

Locatiekeuze
De keuze om het EAE op deze plek in de Broekpolder te ontwikkelen is al gemaakt in het 
kader van het IIB in 2009. Het uitgangspunt destijds was dat voorzieningen met een inten-
sief gebruik (zoals sportvoorzieningen) vooraan in de Broekpolder een plek zouden krijgen 
en dat het gebruik extensiever wordt naarmate je verderop in de Broekpolder komt (bij-
voorbeeld struinnatuur). Op basis van die ordening heeft het EAE een plek gekregen op de 
huidige locatie.

Ophoging/ sanering
Het gehele plangebied moet gesaneerd worden en zal worden afgedekt met schone grond 
(klasse wonen). Om de kosten van de sanering te beperken, is ervoor gekozen om het ge-
bied op te hogen met licht verontreinigde grond (industrieklasse) en die vervolgens af te 
dekken met een schone toplaag. Gemiddeld wordt het gebied opgehoogd met 2 m grond 
(Figuur 4) en op de plekken van de erven komt een extra leeflaag van 1 m. De oeverwal 
wordt hierdoor 1 m hoger dan de omgeving. Op de plek van de kreek wordt het gebied 
niet opgehoogd waardoor daar een laagte ontstaat. Deze kreekbodem wordt afgedekt 
met een laag klei die vastgereden wordt, zodat het regenwater zoveel mogelijk vastgehou-
den wordt. Ten noorden van de Vlaardingencultuur komt ook een laagte waardoor hier 
een drassig gebied ontstaat tijdens natte perioden. Bij de uitvoering van de fysieke werk-
zaamheden zal specifieker bepaald moeten worden of hier klei toegepast moet worden 
(afhankelijk van wat voor grond hier wordt ontvangen voor de ophoging) om het water 
vast te houden waardoor het drassig wordt. Doordat het gehele plangebied opgehoogd 
wordt, ontstaan er taluds langs de randen. Deze taluds worden aan de noord- en oostkant 
gebruikt om in te planten met een mantelbeplanting van stekelplanten en doornstruiken. 
Deze mantel wordt een landschappelijke hekwerk op de plekken waar geen water komt 
(zie pagina 12 voor het beplantingsplan). Aan de westkant sluit de ophoging aan op de sp-
uitkade waardoor daar de eenheid juist wordt hersteld. 

De afdekkende toplaag wordt voorzien van voldoende grond met daarin nog bestaand bo-
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demleven (bacteriën, nematoden, wormen etc). Dit bevordert de organische ontwikkeling 
die in de bodem op gang moet komen. 

Figuur 4 Sanering/ophoging van het terrein.

In 2018 wordt er een pilot gestart om de effecten (grondwerking, waterstromen en wa-
terkwaliteit) van sanering door ophoging te onderzoeken. Voor meer informatie daarover, 
zie paragraaf 2.2. in het hoofdrapport.

Figuur 5 Locatie van de profielen uit Figuur 4
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Het watersysteem.
Een nieuwe centrale kreek langs de zuidkant van het erf wordt een belangrijke struc-
tuurdrager binnen het EAE (Figuur 8). Alle erven liggen langs de kreek om zo de oorspron-
kelijke en belangrijke relatie met het water te verbeelden. De kreek heeft meerdere func-
ties en maakt het volgende mogelijk: 

 ͳ een historische natuurbeleving en structuur binnen het erf; 
 ͳ een avontuurlijke route over het water;
 ͳ afscherming van de zuidkant van het erf waardoor hier geen afscherming/hek nodig is;
 ͳ waterbuffering, regenwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden binnen het gebied;
 ͳ de waterbuffer kan eventueel ook dienen als bluswater voor de brandweer.

Het projectgebied wordt opgehoogd en de kreek is een uitsparing van de ophoging. Het 
huidige waterpeil ligt op NAP -0.15 NAP en het toekomstige  waterpeil komt uitgaande van 
de eerder beschreven saneringstechniek NAP +3,35 m hoger dan nu en ook hoger dan het 
waterpeil in De Ruigte (circa NAP +1,60m). Er moet daarom een ondoorlatende kleilaag in 
het waterlichaam worden aangebracht om hier regenwater vast te houden. Het waterpeil 
zal (sterk) fluctueren tijdens natte en droge perioden. Er ontstaan zo brede zandige en klei-
ige oevers tijdens droge perioden wat past bij een zoetwatergetijdekreek. 

Figuur 7 Referentiebeeld kreekoever met riet en slik

Figuur 14 Principe profielen van het ontwerp, met en zonder tussenlaag
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Figuur 8 Watersysteem.

Het water wordt alleen door neerslag gevoed en watert alleen bij overschrijding van een 
bepaald maximumpeil ondergronds af. Er wordt voorzien in een overloop in zuidoostelijke 
richting van de Broekpolder. Het oppervlaktewater zal enigszins moeten circuleren binnen 
het watersysteem, omdat de kleiige waterbodem rijk aan voedingsstoffen is. Enige men-
ging van het water is goed voor de kwaliteit ervan, vermindert de kans op insecten en het 
water zal extra gezuiverd worden in het rietmoeras. Circulatie van water is mogelijk door 
het plaatsen van een pomp die aangedreven kan worden door een zelfstandig werkend 
windmolentje. De plaatsbepaling is gemaakt op basis van een eerste inschatting, maar kan 
nog worden aangepast.

Beplanting
Beplanting als tijdsbeeld
De vegetatie van het plangebied zal zich spontaan en grotendeels ruig en natuurlijk ont-
wikkelen waardoor deze goed past in de natuurlijke omgeving van de Broekpolder. Alleen 
in de tijdsperioden van de Romeinse Tijd/IJzertijd en Middeleeuwen wordt ook de ontgin-
ning van het landschap verbeeld in de vorm van lange smalle percelen met kleine graan-
velden en weilanden. In deze perioden worden op de erven ook kleine moestuinen aange-
legd. Per erf worden gewassen gebruikt die kenmerkend zijn voor de betreffende periode. 
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Figuur 10 Foto Ondoordringbare braam 
als natuurlijke afscheiding

Figuur 11 Referentiebeeld Ruigte

Figuur 9 Beplanting en begroeiing

Beplanting als visuele afscheiding
Beplanting wordt ook gebruikt om een visuele afscheiding te creëren tussen de erven. Zo 
ontstaat per periode een omgeving, met een eigen, periode-specifiek karakter. Gestreefd 
wordt voor deze natuurlijke afscheidingen zoveel mogelijk gebruik te maken van booms-
oorten en heesters die kenmerkend zijn voor de betreffende periode en die genetisch pas-
send bij het gebied zijn.

De zuid- en westrand van het plangebied worden overwegend open ruigtes. Om zicht te 
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houden op de erven is het gewenst dat het gebied ten zuiden van de kreek open wordt 
gehouden. Vanaf de erven kijkt de bezoeker zo over het landschap en ook de bezoeker 
van de Broekpolder ten zuiden van de kreek kijkt dan op de erven, wat de beleving van de 
Broekpolder versterkt. Het water van de kreek is een belangrijke natuurlijke afscherming 
van de zuidkant van het erf. Er is gekozen voor breed water met flauwe drassige oevers 
waardoor het water moeilijk te passeren is. Tijdens vorstperioden is verhoogde waakzaam-
heid geboden.

Beplanting als barrière tegen ongewenst bezoek 
Aan de noord- en oostkant komt op de taluds van de sanering een brede compacte zoom 
van doornige en stekelachtige beplanting. Deze zoom zorgt voor een natuurlijke afscher-
ming en is ook een interessant biotoop voor vogels en insecten. De planten worden com-
pact tegen elkaar geplant waardoor ook daar een moeilijk doordringbare strook ontstaat. 
Inheemse soorten als braam, sleedoorn, meidoorn zullen daar geplant worden. De reeds 
aanwezige beplanting verdwijnt door de ophoging ten behoeve van de sanering. Dit ge-
beurt in fases.

Parkeren
Binnen het ontwerp voor het 
EAE is bewust gekozen om geen 
parkeervoorziening aan te leggen 
en bezoek met auto niet te facili-
teren. De gewenste parkeerplek 
voor bezoekers aan de Broekpol-
der en EAE is bij de Polderpoort 
(circa 650 m lopen) waardoor de 
Watersportweg zo autoluw mo-
gelijk wordt gehouden. 

Momenteel wordt in opdracht 
van de gemeente een parkeer-
visie voor de Broekpolder opge-
steld en deze zal meer duidelijk 
geven over problematiek en de 
gewenste parkeeroplossingen. 
Een kans zou zijn om de brede 
grasstrook ten zuiden van de A20 
in te richten als overloop-parkeer-
plaats. Deze zou bij de afrit bij 
McDonalds toegankelijk gemaakt 
kunnen worden. Vanaf deze gras-
strook is het via het tunneltje bij 
de Vlaardingervaart slechts 350 
m lopen naar de Polderpoort en 
dus 1 km naar het EAE.

Figuur 12 Extra mogelijkheden voor parkeren (overloop bij drukte), 
net buiten de Broekpolder.
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2. Routing, toegankelijkheid en beveiliging
Het pad dat alle erven met elkaar verbindt, is het centrale belevingspad. Dit pad start 
bij de entree en eindigt bij het middeleeuwse mottekasteel. Een zichtlijn over de kreek 
verbindt het mottekasteel en het entreegebouw visueel met elkaar, waardoor bezoekers 
zich altijd goed kunnen oriënteren. De route krijgt zo ook een duidelijk begin- en eindpunt 
(doel). Het mottekasteel is letterlijk een hoogtepunt omdat bezoekers hier de middeleeuw-
se toren beklimmen en uitzicht hebben over de erven en de natuur van de Broekpolder. 
Alle perioden worden van elkaar gescheiden door water (inhammen of kreek). Tussen de 
overgangen van de verschillende perioden is veel begroeiing geplant waardoor de verschil-
lende erven niet visueel met elkaar verbonden zijn. De beleving per tijdsperiode wordt zo 
versterkt. 

Het belevingspad wordt zo aangelegd dat hulpdiensten zoals ambulance, brandweer hier 
gebruik van kunnen maken en ook een tractor voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud. 
Uitgaande van de eisen en wensen van de hulpdiensten (zie paragraaf 2.5) krijgt het bele-
vingspad een breedte van 3,5 m en wordt uitgevoerd in gras met daaronder een puinfun-
dering voor de stabiliteit. Aan het einde op het Middeleeuwse erf komt een open plek 
waar voertuigen kunnen draaien. 

Er worden geen zichtbare verhardingen aange-
bracht in het gebied en EAE is voor minder validen 
alleen toegankelijk met een strandrolstoel. Het pad 
heeft een natuurlijke uitstraling, wat past bij het 
EAE. Gezien de eisen van de hulpdiensten is het 
helaas niet mogelijk het pad per tijdsperiode een 
andere breedte en afwerking te geven. In het pad 
komen geen scherpe bochten en hoeken voor, 
waardoor dit goed toegankelijk is voor hulpdien-
sten. De breedte van het pad is ook een voordeel 
bij het bezoek van groepen, zoals schoolklassen. 
Slingerend langs dit brede pad kunnen nog smalle-
re (struin)paadjes ontstaan of worden aangelegd, 
deze kunnen desgewenst wel een afwerking krijgen 
die specifiek is voor de betreffende periode, zoals 
takkenpaadjes in de IJzertijd. Ook in het noorden 
komen spontane, avontuurlijke struinpaden waar-
door bezoekers een rondje kunnen lopen en het 
landschap kunnen ontdekken.

Figuur 14 Referentiebeeld 3 typen paden: van links naar rechts, belevingspad: struinpad en avontuurlijk takken-
pad

De bezoeker wordt nadrukkelijk uitgenodigd om het EAE ook vanaf het water te beleven. 
Er komen diverse boomstamkano's en een punter waar bezoekers gebruik van kunnen ma-
ken. Zo is het Mesolithicum alleen per kano bereikbaar. Het ligt geïsoleerd aan het einde 
van een smalle kreek. Type van de vaartuigen wordt afgestemd op de periode. De vaartui-
gen zullen zoveel mogelijk op experimentele wijze op het EAE zelf worden vervaardigd.

Figuur 13 Voorbeelden van strandrolstoelen
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Een beheerderswoning is nu niet meegenomen in het ontwerp. Een beheerderswoning op 
of nabij het EAE is wel gewenst en  zou de veiligheid, het toezicht en de bescherming tegen 
vandalisme en diefstal verbeteren. Ook als in tijden van vorst en de kreek bevroren raakt, 
is extra toezicht aanbevolen.

3. Entree

Figuur 15 Deelgebied entree

Het belevingspad start op de verhoging waarop het Vlaardingencultuurhuis is gebouwd. 
Dit entreegebied wordt gebruikt om bezoekers te ontvangen, het Vlaardingencultuurhuis 
te bezoeken en archeologische experimenten uit te voeren. Het beginpunt van het bele-
vingspad heeft hierdoor een multifunctioneel karakter. Op het erf komt een eigentijds en-
treegebouw, gebouwd volgens de cradle-to-cradle principes, waar diverse voorzieningen in 
worden opgenomen. Het entreegebouw ligt in de rand van de ophoging, mogelijk deels in-
gegraven in het talud en is daardoor goed zichtbaar vanaf de Watersportweg. Dat versterkt 
de oriëntatie voor bezoekers. Via een flauwe rolstoelvriendelijke helling komen bezoekers 
bij het entreegebouw. Vanaf dit gebouw hebben bezoekers zicht op kreek en mottekasteel 
in de verte. Op het entreegebied zijn ook diverse tuinen en besloten plekken opgenomen 
waar studenten en (amateur-)archeologen archeologische experimenten kunnen uitvoe-
ren. Deze plekken zijn niet direct toegankelijk voor bezoekers. 

Figuur 16 Principeschets entreegebied.
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Gedacht wordt aan een modern, circulair en wervend entreegebouw van 120 m2, dat past 
bij het gebied en haar functies. Het programma voor het entreegebouw is als volgt. Het 
gebouw beschikt over:

 ͳ een wettelijk voorgeschreven minimum aantal parkeerplaatsen (inclusief plaatsen voor 
hulpdiensten en minder validen);

 ͳ kluisjes, sanitair, een ontvangstbalie en een leslokaal voor het EAE (kan beperkt in om-
vang), gericht op 1 schoolklas tegelijk per dagdeel;

 ͳ een functionele, wervende impressie van wat er achter de poort gebeurt en hoe er te 
boeken is;

 ͳ aparte kleed-, verblijf- en werkruimte voor personeel en vrijwilligers, met ruimte voor 
experimentele archeologie door Leidse studenten en leden van Helinium;

 ͳ horeca met keuken en buitenterras (zit niet in de 120 m2);
 ͳ eventueel een beheerderswoning erboven op (apart programma);

Verder:

 ͳ is het gebouw geschikt voor mindervaliden;
 ͳ is het horecagedeelte zelfstandig te runnen (met een huur/pacht) en met vaste ope-

ningstijden, die zijn afgestemd op de ontvangst door het EAE. In januari 2018 is be-
sproken met De Vreemde Vogel onder welke condities een bedrijf kan participeren in 
het opzetten en runnen van de horeca en onder welke condities dit levensvatbaar is. 
Het programma is veeleisend; quitte draaien is voor commerciële horeca nog niet vol-
doende aantrekkelijk, het gebouw moet alleen voor horeca al 120 m2 zijn en kan niet 
alleen op het losse dagbezoek werken, maar ook met groepen en partijen. De Vreem-
de Vogel heeft aangegeven mee te willen denken met de uitwerking van het ontwerp 
(zie ook paragraaf 5.7 in het hoofdrapport). 

4. Mesolithicum

Figuur 17 Deelgebied Mesolithicum 

Het jagerskamp uit de Midden Steentijd (of Mesolithicum, 9700 tot 5300 voor Chr.) is de 
eerste stop in de tijdreis en ligt op een rivierduin (donk) die duidelijk herkenbaar is als 
verhoging in het omringende natte landschap. Vanaf het entreegebied kunnen bezoekers 
in groepsverband alleen per boomstamkano naar deze afgelegen plek, die als een eiland 
in het moeras ligt. Vervoer per kano is onderdeel van de beleving, van het programma. De 
Universiteit van Leiden heeft al twee kano’s gereed. Een smalle kreek vormt de enige toe-
gang door de dichtbegroeide wildernis en brengt de bezoekers aan de rand van de donk, 
waar de kano’s op een klein zandstrandje kunnen worden getrokken. De donk (circa 30 bij 
30 m) is een hoge zandopduiking in het moeras en heeft een maximale hoogte van circa 7 
m. Het jachtkampje dat is opgegraven bij Bergschenhoek dient als referentie.
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De beplanting op deze donk wijkt sterk af van de omgeving door de droge zandbodem. Op 
de donk komen naaldbomen voor en ook hazelaars. In het water eromheen groeien lis, 
plomp, biezen en waterlelie. Op de flank van de donk vinden bezoekers een tijdelijk jagers-
kamp met een eenvoudige hut met ervoor een vuurplaats en op de top ook enkele graven. 
Het werken met vuurstenen gereedschap wordt hier verbeeld.

5. Vlaardingencultuur

Figuur 18 Deelgebied Vlaardingencultuur

De tweede halte in de tijdreis is direct lopend toegankelijk vanaf de entree. Dit cluster ver-
beeldt de periode van de Vlaardingencultuur (3400-2500 voor Chr.). Het landschap in deze 
periode was een niet-ontgonnen wildernis waarin verspreid kleine nederzettingen lagen. 
De mensen leefden van jacht, visvangst en het verzamelen van vruchten, noten en knol-
len. Rond dit erf wordt een gemengd vochtig bos aangelegd waardoor een besloten land-
schap ontstaat. In het bos groeien soorten als schietwilg, es en zwarte els en ook wege-, 
slee- en meidoorn. Heel specifiek voor de periode is ook rode kornoelje waarvan fuiken 
werden gemaakt en waarvan de zaden ook kunnen worden gegeten en gebruikt voor ver-
vaardiging van olie. In het bos is een open plek langs de kreek waar drie kleine gebouwen 
staan, kleine tweeschepige huizen met een lengte van minder dan 10 m. Twee gebouwen 
worden gebruikt en één gebouw is vervallen en verlaten om zo het tijdelijke karakter van 
de gebouwen te verbeelden. Op de open plek komt een vuurplaats en worden activitei-
ten getoond zoals het vlechten van manden en fuiken. Hier worden ook huiden schoon 
gemaakt en wordt vuursteen en bot bewerkt. Er is toegang tot de kreek via de oever waar 
een boomstamkano ligt. In de kreek is een constructie te zien waarmee gevist werd op 
steur. Op enige afstand van de bebouwing is op een afgelegen plek een houten constructie 
te vinden waar de doden werden neergelegd (een zogenaamd excarnatieplatform). 

Reconstructie 
Voor de Vlaardingen-periode is een huisplattegrond uit de opgraving Haamstede-Brabers 
als uitgangspunt genomen (opgraving ROB, 1956). Details zijn aangevuld op basis van op-
gravingen in Den Haag, Wateringse-Binnentuinen. Deze boerderij is al gereconstrueerd 
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op het erf. Voor het tweede Vlaardingencultuurhuis wordt gekozen voor een alternatieve 
interpretatie van dezelfde plattegrond. Variatie betreft vooral de interpretatie van paal-
sporen langs de wand. In de reconstructie in het Horsterwold zijn deze geïnterpreteerd 
als wand, waardoor het huis heel smal wordt. Bij de eerste reconstructie op het erf zijn de 
paaltjes geïnterpreteerd als banken langs de wand. Bij het tweede huis worden deze geïn-
terpreteerd als wand, met staanders erbuiten. 
Een ander opmerkelijk fenomeen in de plattegrond is een grote kuil vol paalsporen. In een 
deel van deze sporen laat zich een rechthoekige constructie herkennen. De functie van de 
kuil is onbekend. Op basis van de gepubliceerde plattegrond lijkt zich in kuil een paalspoor 
te bevinden, wat erop wijst dat de kuil ouder is dan de constructie van het huis. Rechthoe-
kige interne structuren zijn ook herkend bij een huisplattegrond die is blootgelegd in Den 
Haag-Wateringse Binnentuinen (Plattegrond 1).

Opties voor interpretatie van de paalsporen in de kuil zijn:

 ͳ rechthoekige structuur in westelijk deel, in lengterichting, bij de haard;
 ͳ rechthoekige structuur in oostelijk deel, in dwarsrichting, met zware palen in zijwan-

den;
 ͳ in NW-hoek een bed?

Keuze voor uit te voeren reconstructie is te maken op basis van originele opgravingsdocu-
mentatie. Zie bijlage 1 over meer informatie over de te reconstrueren gebouwen.

6. IJzertijd 
De derde halte in de tijdreis is de 
IJzertijd (800-12 voor Chr.). Kenmer-
kend voor deze periode is een toene-
mende cultivering van het landschap 
en de introductie van landbouw in 
deze regio, met gewassen als hut-
tentut, bedekte gerst, emmertarwe, 
lijnzaad. Het nog aanwezige natuur-
lijke bos bestaat uit els, wilg en es. 
De kleinschalige voedselproductie is 
een belangrijke verandering in het 
landschap. De mensen gingen zich 
door de landbouw op een vaste plek 
vestigen op oeverwallen met vee 
en akkers, waardoor de boerderijen 
duidelijk groter worden dan in de 
Vlaardingencultuur. De inrichting van 
landschap was heel onregelmatig en 
kleinschalig: op de oeverwal worden 
akkertjes aangelegd die onregelmatig 
bij elkaar liggen met ertussen ook 
braakliggende landjes en achter de 
oeverwal liggen velden voor het vee. 
De akkers zijn afgeschermd door 
hekken van vlechtwerk en worden 
bewerkt met een eergetouw. Op de 
twee erven liggen waterputten en bijgebouwen zoals spiekers (graanschuurtjes). Om de 
circa 80 m stond een boerderij op de daartoe geschikte oeverwalgronden langs de kreek. 
Op het erf vinden activiteiten plaats als het malen van graan en spinnen van wol. Takken-
paadjes zorgden voor toegankelijkheid van nattere delen van het landschap. Aan de oever 

Figuur 19 Deelgebied IJzertijd



20

Ontwerp Educatief Archeologisch Erf Broekpolder

van de kreek liggen boomstamkano’s.

Figuur 20 Sfeerimpressie IJzertijd. Bron: Archeologie Rotterdam/BOOR

Reconstructie
Er is één boerderij uitgewerkt. Voor de reconstructie van een boerderij uit de Vroege 
IJzertijd is de plattegrond Vlaardingen, Holiërhoekse polder als uitgangspunt genomen 
(noodopgraving AWN, 1966). Deze plattegrond is aan de oostzijde echter niet compleet. 
Aanvullende gegevens zijn ontleend aan een opgraving in Spijkenisse (vindplaats 17-30). 
De oriëntatie van de boerderij is oost-west, globaal parallel aan de kreek. Het huis is mo-
gelijk in twee fasen gebouwd, vandaar de onregelmatige, gekromde vorm. Mogelijk was 
sprake van een functiewisseling van de gebouwdelen. Bij reconstructie is gekozen de eind-
fase te bouwen. De inrichting (stalboxen) moet nader worden uitgewerkt. Zie bijlage 1 over 
meer informatie over de te reconstrueren gebouwen.
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7. Romeinse Tijd 
Op hetzelfde eiland als de IJzertijd ligt de vol-
gende halte in de tijdreis: de Romeinse Tijd 
(12 voor Chr. - 450 na Chr.) De grens tussen 
deze perioden wordt gemarkeerd door een 
watervoerende greppel die van de kreek 
wordt afgesloten door een dam met daarin 
een Romeinse klepduiker. Er zijn diverse hou-
ten duikers gevonden die het gebied bij laag 
water ontwaterden en bij hoog water konden 
beschermen. Omdat de IJzertijd en Romeinse 
Tijd veel raakvlakken met elkaar hebben, is 
gekozen om deze op hetzelfde eiland te situ-
eren. 

In de Romeinse Tijd worden de boerderijen 
in het algemeen groter en wordt het land-
schap steeds meer ingericht. Vooral de goede 
gronden op de oeverwallen worden in cultuur 
gebracht. De grazige lagere en natte gebie-
den worden gebruikt voor beweiding en de 
echte natte stukken blijven ongerept moeras. 
De verkaveling wordt regelmatiger en meer 
gestructureerd met greppels. Bij de inrichting 
van het landschap worden afmetingen ge-
bruikt die zijn gebaseerd op het principe van 
de gulden snede. Naast het erf van de boerderij ligt een klein grafveldje met lage, door 
kringgreppels omgeven grafheuveltjes. Overwogen kan worden om hier daadwerkelijk cre-
matiebijzettingen te laten plaatsvinden, bij wijze van natuurbegraafplaats.

Figuur 22 Sfeerbeeld Romeinse Tijd met duiker Bron: Archeologie Rotterdam/BOOR

Door de invloed van de Romeinen was er ook een technologische vooruitgang en kwam de 
inheemse bevolking in aanraking met de Romeinse godsdienst en met nieuwe producten 

Figuur 21 Deelgebied Romeinse Tijd
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als gedraaid aardewerk en glas. 

Reconstructie
Er is één boerderij gepland. Voor de Romeinse Tijd is een huisplattegrond uit de opgraving 
Schiedam-Novotel als uitgangspunt genomen (opgraving AWN en Modderman, 1961). 
Details zijn aangevuld op basis van de opgraving Rotterdam- Kandelaarweg (BOOR, 2003). 
De oriëntatie van de boerderij is haaks op de kreek. Het gaat om een lange, eenvoudige 
woonboerderij met zogenaamde A-frames, die gefaseerd is gebouwd. De vraag is of bij de 
bouw van het huis al rekening is gehouden met latere uitbreiding. Zie bijlage 1 over meer 
informatie over de te reconstrueren gebouwen.

8. Middeleeuwen

Figuur 23 Sfeerbeeld van Middeleeuws ontginningslandschap Bron: Archeologie Rotterdam/BOOR

Kenmerkend voor het landschap is de grootschalige ontginning van het veen vanaf de 
oeverwallen en het ontstaan van het karakteristieke slagenlandschap met lange smalle 
percelen. Aanvankelijk kon akkerbouw plaats vinden in het ontgonnen veengebied, door 
het natter worden van de bodem werd dit later alleen geschikt als weidegrond. In het EAE 
willen we deze ontwikkeling laten zien door een combinatie van akkers en weilanden. Op 
de akkers werden boekweit en rogge verbouwd; daartussen groeiden kleurrijke akkeron-
kruiden als klaprozen en korenbloemen.
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Figuur 24 Deelgebied middeleeuwen

Op het Middeleeuwse erf is gekozen voor verschillende gebouwen die elk representatief 
zijn voor de Middeleeuwen in deze regio. Ook komt er een kerkje met begraafplaats om zo 
de opkomst van het Christendom te verbeelden. De introductie van steenbouw wordt ver-
beeld met de bouw van een mottekasteel. Aan de oever van de kreek ligt een punter aan 
een steigertje. 

Figuur 25 Vogelvlucht perspectief van Middeleeuwse Erf met Rotta en Spijkenisse huizen

Het Middeleeuwse erf bestaat uit het belevingspad dat langs vier verbeelde opgravingen 
gaat:

 ͳ huis Rotterdam (Rotta); 
 ͳ boerderij Spijkenisse;
 ͳ uithof Oosthoek, kerkje met kerkhof en plaggenhuis (wordt in dit ontwerp niet nader 

uitgewerkt);
 ͳ mottekasteel (wordt in dit ontwerp niet nader uitgewerkt).
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Figuur 26: Sfeerimpressie Uithof Oosthoek met op de achtergrond een mottekasteel. Bron: Archeologie Rotter-
dam/BOOR

Reconstructies
Rotta1

Huis Rotta is in 2009-2010 opgegraven in het centrum van Rotterdam onder de Markthal. 
De middeleeuwse vondsten die hier zijn gedaan horen bij Rotta, een nederzetting die aan 
de middeleeuwse stad Rotterdam voorafging. Bij het archeologisch onderzoek zijn zes 
opeenvolgende huizen op terpophogingen gevonden, gelegen op de rechteroever van het 
riviertje de Rotte. Het te reconstrueren gebouw is 3B en dateert uit circa 1015 en behoort 
tot de zesde bewoningsfase van de terp. Het is een klein gebouw van 13 bij 7,4 m met een 
eenvoudige uitstraling gemaakt van rondhout, vlechtwerk en leem. In het erf is het huis 
langs de kreek geplaatst om zo de ligging langs de Rotta te verbeelden. Op de oeverwal 
wordt een terp van circa 50 cm hoog gemaakt waarop ook (moes)tuinen komen. Zie bijlage 
1 over meer informatie over de te reconstrueren gebouwen.

1  In de bijlagen op pagina 60 zijn verdere details over de middeleeuwse bouwwerken te vinden



25

Ontwerp Educatief Archeologisch Erf Broekpolder

Spijkenisse 
Het Spijkenisse-huis is een grote boerderij van 22,4 bij 9/11 m, die in 1985 is opgegraven 
langs de Maas bij Spijkenisse. Het gebouw is gedateerd in de eerste helft van de 11e eeuw. 
De boerderij heeft wanden van vlechtwerk en het dak wordt gedragen door twee rijen 
staanders. De boerderij had drie ingangen en bestond uit een woongedeelte en een stal-
gedeelte. De ingang bij het stalgedeelte was extra groot wat wijst op de aanwezigheid van 
een trekkar. Door de grote afmetingen van de boerderij heeft het een monumentaal ka-
rakter vergeleken met de overige houten gebouwen. De boerderij ligt op de oeverwal aan 
de kant van het weidegebied. Om de boerderij liep een greppel om het regenwater op te 
vangen. Op het erf liggen enkele moestuinen en zijn fruitbomen aangeplant. 

Uithof Oosthoek
Als onderdeel van het middeleeuwse cluster wordt ook een kerkje en een begraafplaats 
gereconstrueerd. Gekozen is voor reconstructie van een in 1998 in Hellevoetsluis opgegra-
ven begraafplaats met kerklocatie uit de 13e eeuw. Kerkje en begraafplaats hoorden bij 
ontginningsnederzetting rondom een grote kloosterboerderij, de Uithof Oostbroek. Karak-
teristiek voor deze opgraving zijn de vondsten van een ringsloot met daarbinnen een kerk-
hof en in het centrum de plek waar een houten kerkje heeft gestaan. Karakteristiek voor 
deze periode is de ontginning van het landschap en het ontstaan van de slagenverkaveling. 
Gekozen is om deze reconstructie dan ook tegen het weidelandschap te plaatsen. Bij deze 
opgraving zijn ook plaggenhuizen gevonden, waarvan één wordt verbeeld op de oeverwal 
naast het kerkhof. Gekozen is om de reconstructies in een later stadium uit te werken.

Mottekasteel 
Het belevingspad eindigt bij een zogenaamd mottekasteel. Dit zijn de eerste bakstenen 
gebouwen die in de Middeleeuwen in deze regio worden opgetrokken. Het gaat om verde-
digbare torens die werden aangelegd op een omgracht en verhoogd terrein, de zogenaam-
de motte. De vroegste fase van deze torens was opgetrokken in hout. Het mottekasteel is 
binnen het erf de enige reconstructie van steen en daardoor een verbijzondering. Door de 
ligging en de hoogte van de toren ontstaat een landmark en uitkijktoren voor het erf. Be-
zoekers hebben hier prachtig zicht op de kreek met daarlangs de erven en ook op de na-
tuur in de Broekpolder. Er zijn diverse mottekastelen opgegraven in de omgeving. Een goed 
voorbeeld is de 13e-eeuwse woontoren Holy met een omvang van 6,5 x 7,4 m, die in 1965 
is opgegraven. Er is gekozen om in een later stadium een selectie te maken en het ontwerp 
nader uit te werken.

9. Periode na de Middeleeuwen
Overwogen is ook elementen uit de Nieuwe Tijd te reconstrueren in het EAE. Daarbij is 
gedacht aan objecten en structuren die kenmerkend zijn voor de regio, zoals een polder-
molen, kade en een aarden schans. Afgezien van het feit dat er geen ruimte is voor deze 
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objecten en structuren, voegt het ook weinig toe om deze elementen te reconstrueren, 
aangezien deze op diverse plaatsen nog zichtbaar zijn in het huidige landschap rond de 
Broekpolder. Feitelijk sluit het slagenlandschap bij de Middeleeuwse Uithof aan bij wat in 
de directe omgeving is te zien, bijvoorbeeld in de Aalkeet Buitenpolder en heeft het een 
brugfunctie naar het landschap van Midden-Delfland.

Zaak is dan ook de bezoeker van het EAE door middel van wandel- en/of fietsroutes te ver-
leiden om deze elementen te gaan bezoeken. Vanuit het EAE zou de bezoeker wel geïnfor-
meerd kunnen worden over deze elementen en hun geschiedenis. De recente geschiedenis 
van de regio is ook te zien buiten het EAE!
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Bijlagen

Bijlage 1 Gegevens gebouwen

Vlaardingencultuur

Vlaardingen, Haamstede Brabers (1956)
Algemeen Klein, eenvoudig huis, geen ruimte voor veestalling
Afmetingen lengte 9,1 m, breedte 3,8 m, hoogte ca. 3,8 m
Houtwerk: diam-
eter (cm), hout-
soort
duurzaamheid

 ͳ Staanders: , 
 ͳ Wandpalen: 
 ͳ Nok: 

Verbindingen  ͳ staanders/nok: gevorkte staanders
 ͳ wandplaat: deels op gevorkte staanders, deels met punt-gat ver-

binding (voorloper van pen-gat verbinding)
 ͳ sporen: gevorkte sporen die aan nok hangen of op wandplaat 

steunen.
 ͳ rietlatten: in keep met binding

Dakconstructie 2 kopgevels met rookluiken, afwerking nader te bepalen
Dakafwerking Vers gevouwen bladriet

Nokafwerking: drijftil (moeraswortelpakket)
Zolder Mogelijk op rechthoekige constructie(s)
Wanden Kopse zijden: rietmatten, onderkant aan binnenzijde afgesmeerd met 

leem (tegen tocht)
Zijwanden: vlechtwerk met leem; hoogte zijwand 1,80 m

Ingangen Excentrisch in korte zijden
Deuren Houten frame met rietmat
Vloer Aangestampte aarde
Binnenwand Mogelijk als onderdeel van rechthoekige constructie
Overig Op erf kuil met vierpalige structuur (spieker)

Bouwtekeningen Vlaardingencultuur
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Impressie Vlaardingencultuur
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IJzertijd

Vroege IJzertijd, Vlaardingen Holiërhoekse polder (1966)
Algemeen Behoorlijk armoedige indruk, onregelmatig gebouwd, met dun hout; 

mogelijk in twee fase gebouwd
Afmetingen lengte 17,60 m, breedte ca. 6,5 m, hoogte ca. 5,5 m

breedte wordt iets smaller naar westen toe; keuze om ook oostelijke 
kopse zijde iets smaller te maken (niet aantoonbaar in opgravingsplat-
tegrond)

Houtwerk: diam-
eter (cm), hout-
soort
duurzaamheid

 ͳ Staanders: gemiddeld 11 cm, houtsoort onbekend, waarsch. els/
es

 ͳ Wandpalen: nog uit te zoeken
 ͳ Nok: 

Verbindingen  ͳ gebinten: halfhouts/pen-gat
 ͳ staanders/nok:  deels gevorkte staanders (es), deels half-

houts/pen-gat
 ͳ wandplaat: deels in vorken, deels pen-gat
 ͳ sporen:  keep met binding op wandplaat; sporen bovenin 

halfhouts kruisverbinding met binding
 ͳ rietlatten: in keep met binding; verstopte spijker voor veiligheid

Dakconstructie 2 kopgevels met rookluiken
Door smaller wordende breedte bij gelijkblijvende dakhelling  wordt 
nok aflopend naar kopse zijden (kattenrug) voordeel dat kopse wan-
den kleiner zijn (minder kwetsbaar bij regen) en maakt contour ook 
visueel aantrekkelijk

Dakafwerking Luivend dekken met winterriet (dakhoek van > 45°)
Nokafwerking: kleiafwerking (duurzaamheid 5-7 jaar)

Zolder Deels op gebinten
Wanden Zijwanden hoogte 1,10 m; vlechtwerk met leem

Kopse zijden: deels vlechtwerk met leem, deels rietmatten
In kopse zijden staanders in de wand (staanders niet zichtbaar)

Ingangen Ingang in elke kopse zijde, b. 90 cm, hoogte 180 cm
Deuren Vlechtwerkdeur met overspanning van onthaarde, ongelooide koeien-

huiden
Vloer 3 cm rietvloer
Binnenwand Stalboxen van vlechtwerk in stalgedeelte
Overig Oorspronkelijke oostzijde niet begrensd

Bouwtekeningen IJzertijd
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Impressie IJzertijd
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Romeinse Tijd

Romeinse Tijd, Schiedam-Novotel (1961)
Algemeen Lange, eenvoudige woonboerderij met A-frames, gefaseerd gebouwd

Constructie oogt strak en recht
Afmetingen Lengte 21,75 m, breedte 4,50-5,25 m, hoogte 4,40 m
Houtwerk: diam-
eter (cm), hout-
soort
duurzaamheid

 ͳ Staanders: ca. 15 cm, houtsoort onbekend (waarsch. es/els)
 ͳ Wandpalen: ca 5-8 cm, houtsoort onbekend (waarsch. es/els; op-

tie: deels acacia en taxus, i.v.m. verlengen duurzaamheid)
 ͳ Nok: ca 12-15 cm, houtsoort onbekend (waarsch. es/els)

Verbindingen  ͳ rechte staanders/nok: pen-gat
 ͳ schuine staanders/nok: halfhouts met binding; nok ligt in V
 ͳ wandplaat: pen-gat
 ͳ sporen:  keep met binding op wandplaat; sporen bovenin 

halfhouts kruisverbinding met binding
 ͳ rietlatten: in keep met binding; verstopte spijker voor veiligheid

Dakconstructie 2 kopgevels met rookluiken

Dakafwerking Gedreven dak (dakhoek > 45°); dak loopt door tot ca. 40 cm boven 
maaiveld
Nokafwerking: koeienmest
Optie: op kopse zijde (aan kreekzijde) riet afwerken met koplotten 
(om kopse kant van riet te beschermen), met versierd uiteinde

Zolder n.v.t. (geen ruimte voor)
Wanden Vlechtwerk met leem

Zijwanden hoogte 1,50 m
In kopse zijden staanders buiten de wand

Ingangen  ͳ 1 in kopse zijde (aan kreekzijde): b. 85 cm, h. 190 cm
 ͳ 2 paar tegenover elkaar in lange zijden: 

 ͳ 3x b. 100 cm; h. 170 cm
 ͳ b. 120 cm; h. 170 cm (stalgedeelte, zuidzijde)

Deuren  ͳ kopse zijde: planken deur
 ͳ houten frame bespannen met koeienhuiden

Vloer Staldeel: opgehoogd met takken, mest en veengrond (geen rietlagen, 
geen klei)
Woondeel: 10-12 cm leem?

Binnenwand Doorlopende binnenwand als veekering (oorspronkelijk buitenwand 
van oudste fase met doorgang erin)
Afgescheiden ruimte in woondeel (tweede fase) 

Overig In twee fasen bouwen
Op erf: bijgebouw (in 3 fasen), spieker en omheiningen

Bouwtekeningen Romeinse Tijd
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Bouwtekeningen Rotta huis
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Impressie Romeinse tijd
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Spijkenisse huis

Spijkenisse
Algemeen Zeer symmetrische constructie; ideale bouwvorm voor kwalitatief 

minder goed hout
Afmetingen lengte 22,30 m, breedte 11,10 m
Diameter 
houtwerk

 ͳ staanders grond, 35-40  (es, iep), <10 jaar, <15 j
 ͳ ankerbalken, 35 (es), >10 jaar
 ͳ staanders II, 25 (es), >10 jaar
 ͳ ankerbalken II, 25 (es), >10 jaar
 ͳ staanders III, 20 (es), >10 jaar
 ͳ nok, 20 (es), >10 jaar

Verbindingen  ͳ gebinten grond : pen-gat  
 ͳ gebinten II: pen-gat
 ͳ nok op III: pen-gat, half-houts verlenging
 ͳ sporen: half-houts kruislings gekoppeld met binding van touw en 

event. pen op wandplaat met keep, enkele vorktak gebonden met 
touw; deels verlenging halfhouts met pen en binding

 ͳ rietlatten: in keep met binding van wilg; verstopte spijker voor vei-
ligheid 

Dakconstructie Weerszijden tentdak met rookluiken; dubbel gebint
Dakafwerking Gedreven dak (i.v.m. oppervlakte van ca. 440 m2); nokbedekking met 

zoden
Zolder Deels op gebinten
Wanden Wandhoogte 1,10 m met muurplaat erop

Voor muurplaat in afgeronde hoeken in principe kromme stukken hout 
gebruiken, anders oplossen met korte stukken 
Afwerking: leem

Ingangen In kopse kant N-zijde: brede staldeur, b. 1,40 m, h. 2,10 m
In kopse kant Z-zijde: hoofdingang, b. 0,80 m, h. 1,90 m
In lange kant O-zijde: b. 1,20 m, h. 1,70 m

Deuren Planken deur, verticale delen (es) met houten scharnieren, 1,80 cm 
hoog

Vloer Gehele vloer van leem (10-12 cm), daarop houten vlonders in staldeel
Binnenwand n.v.t.
Overig
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Bouwtekeningen Spijkenisse huisRotta huis

Rotta
Algemeen Eenvoudige uitstraling; alleen rondhout, geen gekantrecht hout
Afmetingen lengte 13 m, breedte 7,4 m
Houtwerk: diam-
eter (cm), hout-
soort
duurzaamheid

 ͳ Staanders: 30 (els, es), <10 jaar
 ͳ Wandpalen: 20 (els, es), >10 jaar
 ͳ Nok: 20 (els, es), >10 jaar

Verbindingen  ͳ staanders/nok:  pen-gat, (event. enkele vork)  
 ͳ wandplaat: pen-gat op wandpalen; verlenging half-houts 
 ͳ sporen: half-houts kruislings gekoppeld met binding van touw en 

event. pen op wandplaat met keep, enkele vorktak gebonden met 
touw

 ͳ rietlatten: in keep met binding van wilg; verstopte spijker voor 
veiligheid

 ͳ ruiters: half-houts met binding touw  
Dakconstructie 2 kopgevels met rookluiken

Dakafwerking Luivend dekken (als experiment); hoek van 45-50°
Nokafwerking: rietnok met ruiters

Zolder Voor roken van te verduurzamen levensmiddelen (zoals hammen).
Eventueel asymmetrisch (inclusief paal 21) 

Wanden Wanden in kopse zijden: vlechtwerk met leem, evt. met rietmatten 
ervoor tegen inregenen
Zijwanden: dichtgesmeerde vlechtwerkwanden

Ingangen zuidkant: b. 80 cm, h. 180 cm,
oostkant (kops): b. 100 cm, h. 180 cm

Deuren Planken deur, verticale delen met houten scharnieren, 1,80 cm hoog
Vloer 10-12 cm leem
Binnenwand Tussenwand diende als veekering/schot; gemaakt van balken in 

N-deel; in Z-deel draaibaar maken.
Overig



Bijlage 2: Referenties: Overzicht exploitatie educatieve erven
locatie organisatievorm professionals vrijwilligers Bezoekersaantallen/

jaar
overige inkomsten overig

Alphen aan den Rijn, 
Archeon

Stichting Museump-
ark Archeon

67 fte’s Ca. 100 en enkele 
stagiaires

Ca. 50.000 - Geregistreerd mu-
seum

Apeldoorn, Prehis-
torisch Kamp Haps

Stichting Prehis-
torisch Kamp Apel-
doorn-Haps

2 vaste krachten aantal vrijwilligers ? - -

Eindhoven, prehis-
torisch dorp

Stichting Eindhoven 
Museum

ca 10 vaste kracht-
en; in seizoen meer 
tijdelijke krachten

Ca. 200 Ca. 52.572 (2017) 
bezoekers (16% 
meer dan jaar eerd-
er)

ontvangen diverse 
subsidies

Geregistreerd mu-
seum

Wilhelminaoord, 
School in Bos

Onderdeel van ge-
meente Den Haag

7 fte Vrijwel niet 3.000 Haagse leer-
lingen (is volledige 
capaciteit)

- -

Zutphen, Erve Eme Stichting 15u/week (coördi-
nator)

Ca. 20 2.500 (moet om-
hoog naar 10.000)

bijdrage van ge-
meente en partic-
uliere sponsors en 
donateurs

-
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