
• Het gebruik van mobiele 

telefoons in de les wordt 

ingepast (gratis wifi aan-

wezig), en het verzoek is 

om de mobieltje mee te 

nemen (wél graag op de 

trilstand!). 

Voorbereiding: film en 

website bekijken in de klas 

We adviseren u de film 

‘Achter de Scherven van 

Archeologie’ met Chris Ze-

gers ter voorbereiding in de 

klas kijken. De film staat op 

Youtube en duurt 22 minu-

ten. (de link staat ook op de 

website van het cultuurme-

nu) 

Daarnaast vragen wij u om 

met de leerlingen in de klas 

De afdeling archeologie van 

de gemeente Den Haag 

ontvangt graag uw brugklas 

om kennis te maken met 

ons vakgebied. 

In de brochure en op de 

website van het cultuurme-

nu kunt u meer lezen over 

de onderwijskundige ach-

tergronden en de instap van 

deze les. 

Deze brief is bedoeld om u 

de praktische zaken rond 

uw bezoek uit te leggen. 

Wat kunt u bij uw bezoek 

verwachten? Dat archeolo-

gen graven, weten de mees-

te leerlingen wel. Maar ze 

doen meer. Met een power-

pointpresentatie laten we 

zien wat de vele specialisten 

in het vakgebied doen, en 

natuurlijk gebruiken we 

actuele voorbeelden. Dro-

nes, computers, het komt 

allemaal voorbij, naast –

uiteraard- de echte oude 

voorwerpen. 

Een aantal specialisaties 

gaan we vervolgens zelf 

uitproberen en we bespre-

ken de ervaringen. Ook 

brengen we een bezoek aan 

ofwel het restauratieatelier, 

of aan de ‘schatkamer’. De 

keuze hangt af van wat er 

op de dag van uw bezoek 

het meest interessant is. 

Omdat we met echte oude 

opgegraven voorwerpen 

werken, vragen we u om 

met de leerlingen vooraf te 

bespreken: 

• Dat eten en drinken tij-

dens de les niet zijn toe-

gestaan. 

• Dat tassen onder de 

stoel gezet worden en 

de jassen op de kapstok 

worden gehangen. 

Wat gaan we doen? 
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Colofon 

Tekst en samenstelling: bureau 
Communique, Rijswijk 

Foto’s: Gemeente Den Haag, 
dienst Stadsbeheer, afdeling 
Archeologie, bureau Communi-
que, Rijswijk 

Archeologie in Den Haag 

(klik hier) 

Bezoekadres: 

Van Kinsbergenstraat 85f 

2518 GW Den Haag  

 

Telefoon: 070 353 66 96 

mw. Renie Heije 

renie.heije@denhaag.nl 

http://www.youtube.com/watch?v=6e0k_LZA7z8&feature=youtu.be
http://cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs/mens-en-maatschappij/menu-d/klas-1-archeologie/
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/archeologie.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=archeologie
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/kunst-en-cultuur/archeologie.htm?utm_source=alias&utm_medium=offline&utm_campaign=archeologie
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/kunst-en-cultuur/archeologie.htm
https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/kunst-en-cultuur/archeologie.htm


Meer weten? 

Het archeologieboek van Den Haag is aan 

de tweede druk toe. De inhoud is aangepast 

aan recente opgravingsresultaten. Het boek 

bevat veel beeldmateriaal en is prettig als 

achtergrondinformatie bij lessen of voor 

zelfstudie in de bibliotheek. 

De prijs is € 29,95 en het is in diverse boek-

handels en online te bestellen. 

 

 

 

In 2017 is dit nieuwe publieksboek over 

wonen aan het Spui verschenen. Het 

boek kost € 12,00 en is online te bestel-

len. 

 

 

 

 

 

Haagse archeologie online 

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/vrije-tijd-en-recreatie/kunst-en-cultuur/
archeologie.htm 
 
Hier kunt u per stadsdeel de meest aansprekende vondsten bekijken. U vindt de 
vondsten onderaan de webpagina (onder de middelste afbeelding). 
 
http://www.haagsekaart.nl/ bekijk de groei van de stad in 6000 jaar tijd. 
 
Facebookpagina Archeologie Den Haag 
 
Twitter @archeologiedenhaag 
 

te kijken naar de website 

Haagse kaart, het thema 

‘Hofstad’. Bekijk met elkaar 

(of bekijk op eigen chrome-

book) hoe de omgeving van 

het Binnenhof is veranderd 

door op de jaartallen onder 

de kaart te klikken. Het 

kaartbeeld verandert mee. 

Welke gebouwen van het 

Binnenhof zijn het oudste? 

Aan de hand van de film en 

de website pakken we het 

verhaal in de les op. 

Tot ziens in de Tempel! 

Namens alle collega’s, 

Corien Bakker,  

stadsarcheoloog 
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https://www.matrijs.com/Archeologie-achter-de-duinen.-Het-rijke-verleden-van-Den-Haag.html
https://geschiedenis-winkel.nl/wonen-langs-het-spui-evert-van-ginkel.html
http://www.haagsekaart.nl/
http://www.haagsekaart.nl/10/theme/hofstad/?themeId=18&mapId=20
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