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Alle drie hebben ze een stukje van Den Haag opgegraven. Peter: Wateringse 

Binnentuinen uit de Prehistorie (WBT 110). Jeroen: Rotterdamsebaan uit de 

Romeinse Tijd (RBA 14p) en Monique het Lange Voorhout in het Centrum uit 

de Middeleeuwen (LVH 96).

Ze hebben er de scherven en het etensafval verzameld en in hun werkplaats 

         gewassen en gedroogd. Maar van een paar zakken zijn de vondstkaartjes afgegaan 

        en Peter, Jeroen en Monique zijn alweer druk bezig met nieuwe opgravingen.

In de filmpjes heb je gezien dat de archeologen Peter, Jeroen en
Monique dol zijn op afval.

Instructiekaart

Jullie gaan ze helpen: welk 
vondstkaartje hoort bij welke zak?

~

~
~

           Eerst gaan we resten van dieren scheiden van resten van planten. 

Ook het aardewerk leggen we apart.

          Leg wat er hetzelfde uitziet steeds bij elkaar 

in 1 schaaltje. Als je het niet goed kunt zien, 

pak dan het vergrootglas erbij.

~

~
Kies een zak en laat de inhoud voorzichtig op het zeiltje 

glijden en zet de schaaltjes voor je op tafel.

Bekijk de inhoud goed. Zijn er al dingen die je herkent?

~

Peter, Jeroen en Monique 
zullen heel blij zijn met jullie hulp! 

~
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Alle drie hebben ze een stukje van Den Haag opgegraven. Peter: Wateringse 

Binnentuinen uit de Prehistorie (WBT 110). Jeroen: Rotterdamsebaan uit de 

Romeinse Tijd (RBA 14p) en Monique het Lange Voorhout in het Centrum uit 

de Middeleeuwen (LVH 96).

Ze hebben er de scherven en het etensafval verzameld en in hun werkplaats 

         gewassen en gedroogd. Maar van een paar zakken zijn de vondstkaartjes afgegaan 

        en Peter, Jeroen en Monique zijn alweer druk bezig met nieuwe opgravingen.

  Als je straks wilt 
scoren in de quiz, 

lees dan ook 
goed de tekstjes 

op de zoekkaart!
                 Als je klaar bent, pak dan de zoekkaart en zet de

    bakjes op de goede plek op de zoekkaart en doe dit

ook met de andere voorwerpen.

           Nu weet je uit welke tijd jouw afval komt. 

                Is het uit de Prehistorie, Romeinse Tijd of Middeleeuwen?

            Doe alles voorzichtig terug in de zak. Kijk op de vondstkaartjes in de kist 

naar de opgraving die bij jouw zak hoort: Prehistorie = Wateringse Binnentuinen, 

Romeinse Tijd = Rotterdamsebaan, Middeleeuwen/Nieuwe Tijd = Lange Voorhout.

Maak het vondstkaartje vast aan de zak.



Instructiekaart

EetweetjesEetweetjes

Groente eten is goed 
voor het milieu en
goed voor jezelf! 

Vlees eten is eigenlijk 
heel duur: voor 1 
hamburger heb 
je 2,5 kilo 
veevoer 
nodig en 
1500 liter 
water. 

Eten genoeg hier!! In Nederland 
is er voor iedereen elke dag 
3500 calorieën beschikbaar    
(we hebben er 
maar 2500 echt 
nodig). Voor 
mensen in 
Afrika zijn 
dat er 
minder dan 
dan 2000. 

Misschien ga je zelf ook een 
keertje groente verbouwen. 
Er zijn 18 schooltuinen en 
10 stadsboerderijen in 
Den Haag, waar jaarlijks 
heel veel schoolkinderen 

komen.

Ik houd ervan af en 
toe buitenlands te 
eten, kikkers 
eten heb ik van 
de Fransen 
overgenomen.

Wereldontbijt

Vanochtend heb ik ontbeten met een boterham
met pindakaas en een beker chocolademelk.
   . De pinda’s komen uit Amerika
    . Het meel voor het brood komt uit Duitsland
   . In de margarine zit palmolie uit Indonesië
  . De melk en de suiker komen uit Nederland
. De chocolade komt uit Zuid-Amerika.

 

Er was niet altijd 
genoeg te eten 
vroeger. De oogst 
mislukte vaak en dan 
was er hongersnood. 
Gelukkig hebben wij al 
een paar honderd jaar 
aardappels: nooit meer 
honger!! 

In Nederland leven 
4 miljoen koeien, 
12,5 miljoen 
varkens en 98
   miljoen kippen.


