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Erfgoedles –  
Westlandse Romeinen: 

een zeehaven, mijlpalen en miljoenen scherven 
 
 
Thema: Romeinen, archeologie, onder de grond en het Westland. 
 
Groep: 6, 7 en 8. 
 
Lesdoel: Leerlingen worden zich bewust van het feit dat er Romeinen in het Westland 

hebben gewoond. Leerlingen kunnen benoemen hoe archeologische vondsten 
van belang zijn. Leerlingen kunnen benoemen welke archeologische vondsten er 
zijn gedaan. Leerlingen verplaatsen zich in het Westland uit de Romeinse tijd. 

 
Voorbereiding en benodigde 
materialen: 

• Datum van bezoek met Westlands Museum afspreken. 

• Leskist ophalen museum (mee terug tijdens de museumles). 

• Bijlagen printen. 

• Knutselmateriaal verzamelen voor maquette les 3. 
 
Duur van de les: 2 uur op school (50 minuten voorbereiding en 70 minuten verwerking).  

90 minuten bezoek aan het Westlands Museum. 
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Les 1 – Er was eens…  
een Romeinse schaap die in een baksteen stond 

 
Duur van de les: 50 minuten. 
Lesdoel: Leerling kan beschrijven dat de Romeinen niet alleen in Nederland maar ook in 

het Westland zaten. Leerling kan uitleggen dat archeologische vondsten in het 
Westland als bewijs dienen. Leerlingen leven zich in de Romeinen die in hun 
woonplaats leefde. Leerlingen raken bewust van de betekenis de Romeinse 
geschiedenis in de eigen leefomgeving. 

Voorbereiding: • Leen de leskist met Romeinse scherven.  

• Print de werkbladen uit bijlage 1 uit.  

• Zet dit filmpje over Romeinen klaar op het digibord. 

• Zet kaart uit bijlage met archeologische vondsten klaar op digibord. 
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
20 minuten 

Maak in de klas tweetallen. Deel per tweetal één van de pakketjes uit. Leerlingen maken pakketje open en 
delen eerste indruk met elkaar en met de klas. Bespreek, nadat iedereen z’n pakket heeft geopend, open en 
onderzoekend met de klas: zouden deze spullen oud zijn? Waar kun je dat aan zien dat ze wel/niet oud zijn? 
Uit welke tijd zouden ze kunnen komen? Vertel de leerlingen dat het scherven zijn uit de Romeinse tijd! Hoe 
oud zijn de scherven dan?  
Tip: vertel vooraf zo min mogelijk over de kist. De leerlingen ontdekken gaandeweg de details over de kist en de 
spullen. 

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10 minuten 

Fris op wat de leerlingen al weten over de Romeinen in Nederland. Maak een simpel woordweb op het 
digibord.  
Onderzoeksvraag: denken jullie dat de Romeinen ook hier in het Westland hebben gezeten? 
Laat leerlingen hardop fantaseren over de Romeinen die hier in het Westland hebben gezeten. Woonde ze 
misschien in de straat van de school? Wat voor soort gebouwen zouden er dan hebben gestaan?  
Bekijk met de klas het filmpje. 

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
15 minuten 

Onderzoeksvraag van deze les: welk bewijs hebben we nodig om zeker te weten dat er in Westland Romeinen 
hebben gewoond? Laat leerlingen in tweetallen verder werken met de voorwerpen. Deel de werkbladen uit de 
bijlage uit en laat de leerlingen de werkbladen samen invullen om zo de voorwerpen goed te onderzoeken. 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
10 minuten 

Als alle leerlingen de werkbladen hebben ingevuld komt de grote onthulling. Vraag leerlingen waar deze 
spullen gevonden zouden kunnen zijn?  
Vertel dat deze vondsten hier in de buurt zijn gedaan – in het Westland! Zo weten we dus zeker dat hier 
Romeinen hebben gezeten. En best veel ook nog!  
Bekijk de locaties van de vondsten op de kaart in bijlage 2 en zoek naar de plek waar de school nu staat. In de 
volgende les bezoeken jullie het museum en daar zal een gids vertellen of de leerlingen de spullen nauwkeurig 
hebben onderzocht en goed hebben gegokt wat het zou kunnen zijn. 
Let op: in de bijlage ter achtergrondinformatie voor de leerkracht wel alvast de lijst met verklaringen bij de 
voorwerpen. Bekijk deze niet met de leerlingen. Dit gedeelte doen ze in het museum. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8MYQRCAtzRY
http://www.youtube.com/watch?v=8MYQRCAtzRY
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Les 2 – Mijlpalen en de Middel Broekweg 
 
Duur van de les: 90 minuten. 
Lesdoel: De leerling kan enkele bijzondere Romeinse vondsten in het Westland benoemen. 

De leerling kan benoemen wat er bijzonder is aan de Middel Broekweg. De 
leerling heeft een beeld van waar de Romeinen in het Westland woonde en hoe 
het toen al een productiegebied was. 

Voorbereiding: • Maak met het museum een afspraak voor bezoek.  

• Neem de leskist mee of breng deze eerder wanneer jullie bijv. op de 
fiets komen.  

• Neem de ingevulde werkbladen mee.  

• Maak in de klas vier groepen. Neem per groep één begeleider mee.  
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

De gids heet de klas welkom en vraagt naar de leskist. Enkele leerlingen worden gevraagd te vertellen wat ze 
hebben ontdekt aan de voorwerpen uit de kist. De gids vraagt de leerlingen hoe ze zeker weten dat er hier 
Romeinen hebben gewoond in het Westland? Leerlingen geven nogmaals antwoord op de onderzoeksvraag 
van les 1. 

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10 minuten 

De gids laat de klas het replica-diploma zien en vraagt wat ze denken dat het is. De gids geeft antwoord en legt 
uit dat sommige vondsten die in het Westland zijn opgegraven zo bijzonder zijn dat ze in de landelijke collectie 
in Leiden zijn opgenomen. Dit is een replica. Maar de spullen die de klas heeft onderzocht zijn wel echt! Over 
die en andere vondsten komen ze tijdens het bezoek alles te weten. De gids legt uit waar de diverse locaties 
zijn waar de opdrachten in groepen gedaan worden. Over 60 minuten verzamelen de klas weer bij de vitrine 
over de Romeinen. De gids deelt de tassen met opdrachtenkaarten uit. De leerlingen nemen hun werkbladen 
uit les 1 mee. 

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
60 minuten 

In vier groepen gaan de leerlingen aan de slag. In de tas zitten opdrachtkaarten, begeleiderskaarten en 
werkbladen. De gids blijft in de foyer waar hij in groepjes de antwoorden geeft op de gokken die de leerlingen 
in les 1 zelf deden.  
De opdrachten: 

• mijlpalen en de Middel Broekweg. 

• antwoorden bij de gids + Cananefaten en Kanaal van Corbulo. 

• Westland als zeehaven – Romeinse naam bedenken. 

• bijzondere vondsten vitrine. 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
10 minuten 

Na 60 minuten komt de hele groep weer samen bij de vitrine of foyer. Alle groepjes hebben de mijlpaal 
geprobeerd te ontcijferen. De gids haalt de foto’s van de originele mijlpalen tevoorschijn en bespreekt ze kort 
met de leerlingen. Welke groepje is het verst gekomen met de vertaling? Wie zat er het dichts bij? Deze 
originele mijlpalen zijn gevonden in Wateringse Veld en wezen de weg van de zeehaven in het Westland naar 
Forum Hadriani (nu Voorburg). Maar hoe zag die zeehaven er dan uit? Leerlingen doen wat gokjes. Gids vertelt 
dat de laatste les op school zal gaan over die zeehaven! 
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Les 3 – Een Romeinse zeehaven in het Westland 
 
Duur van de les: 70 minuten. 
Lesdoel: De leerling leeft zich in de Romeinse zeehaven in het Westland in. De leerling kan 

de Romeinse sfeer van een zeehaven verbeelden. De leerling kan vertellen hoe en 
waar de Romeinen in het Westland leefden. De leerling weet dat de verbinding 
tussen de zeehaven en Forum Hadriani per water ging. 

Voorbereiding: • Allerlei knutselmaterialen verzamelen voor de maquette. 

• Kartonnen of houtenplaat als ondergrond voor maquette.  

• Bijlage 4 en 5 van Romeinse plaatsen in Nederland en de zeehaven 
klaarzetten op het digibord. 

• Museumwerkbladen uitdelen. 
 

 
Lesfase 1: oriëntatie 

 
10 minuten 

Deel de museumwerkbladen uit.  
Blik kort terug op het museumbezoek. Wat is er ontdekt over de Westlandse Romeinen? Wat was er 
bijvoorbeeld bijzonder aan de Middel Broekweg? En wat was er ook alweer met die zeehaven in de Romeinse 
tijd? Bekijk de kaart in bijlage 2 op het digibord en onderzoek hoe het Westland in en aan zee lag. In het 
museum hebben de leerlingen namen bedacht voor de zeehaven. Bespreek de verzonnen namen en stem op 
welke het beste was. In deze les gaan we deze fictieve Romeinse havenstad in het Westland tot leven wekken 
door een maquette te bouwen. 

 

 
Lesfase 2: onderzoek 

 
10 minuten 

Hoe zag zo’n stad met zeehaven er in de Romeinse tijd uit? Weten we wat voor soort gebouwen de Romeinen 
maakte? Welke gebouwen zouden er nodig zijn geweest in zo’n zeehaven. Bekijk verbeeldingen van Romeinse 
plaatsen in Nederland uit bijlage 4 op het digibord. Bekijk eventueel het filmpje uit les 1 nog een keer. Maak 
een woordweb op het bord en schrijf alle ideeën op. Bekijk als laatste de tekening van de haven uit bijlage 5 op 
het digibord. Dit is een verbeelding van hoe we denken dat zo’n zeehaven eruitgezien zou kunnen hebben. 
Welke gebouwen zien we verbeeld? In deze les gaan we met de klas een stuk van de zeehaven nabouwen. 

 

 
Lesfase 3: uitvoering 

 
45 minuten 

Verdeel de klas in zes groepen. Vijf groepjes kiezen een gebouw uit die in het woordweb staan en gaan deze 
maken. Het zesde groepje is verantwoordelijk voor de “ondergrond”. De straten en het water waar de 
gebouwen op neer kunnen worden gezet. Ook de uitgekozen naam moet een plek op de maquette krijgen. Ter 
inspiratie kunnen leerlingen zelf Googlen naar Romeinse gebouwen. 
Tip: de maquette hoeft natuurlijk niet meteen in 1 les af. Er kan op meerdere momenten aan worden 
doorgewerkt. 

 

 
Lesfase 4: evaluatie 

 
5 minuten 

Is de Romeinse zeehaven in het Westland af? Of moet er nog aan door worden gebouwd? Wat missen we nog? 
En wat is er al goed gelukt?  
Geef de maquette, als deze klaar is, een goede plek in de school. Schrijf daar eventueel nog een tekstje bij voor 
de hele school om ook te leren over de Westlandse Romeinen.  
En vergeet niet om de zelfbedachte naam een duidelijke plek te geven. 

 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=8MYQRCAtzRY
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Bijlage 1  
 
Dit werkblad bij les 1 is van: ………………………………… en ……………………………………… 
 
Hallo! Je hebt met de klas naar een Romeins voorwerp gekeken. Hebben jullie een idee wat het 
geweest zou kunnen zijn? Wees niet bang om je fantasie te gebruiken! Denk als een Westlandse 
Romein en bedenk welke spullen je allemaal nodig zou kunnen hebben om hier te leven.  
 
Beschrijf hoe jouw voorwerp eruitzien. Welke vorm heeft het? Welk materiaal is het? Zit er versiering of 
tekens op?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Is jouw voorwerp heel of stuk? Wat denk je dat er ontbreekt?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Hoe of waar zou je dit voorwerp volgens jou kunnen gebruiken?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Maak hieronder een tekening hoe jouw voorwerp werd gebruikt. Als je maar een klein stuk hebt dan 
teken je nu ook wat er volgens jou ontbreekt. Kleur het stukje dat je wel hebt in met een rood potlood.  
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Bijlage 2 – les 1: 
kaart archeologische vondsten Westland 

 
 

 
Bron: Atlas van het Westland.  
 
 
Op deze kaart zien we het Westland uit de Romeinse tijd. Naaldwijk lag toen aan zee! Waar staat jullie school? 
Misschien wel in het water. 
 
 
        = archeologische vondst uit de Romeinse tijd.  
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Bijlage 3 – Achtergrondinformatie leerkracht 
 
 

 

Dit is een baksteen, je ziet het ook nu nog veel 
maar ook de Romeinen bouwden met baksteen. 
In het proces om een baksteen te maken 
moeten de klei eerst aan de lucht drogen voor 
het de oven in gaat. Op dat moment is er hier 
een schaap over deze steen gewandeld. Zie je 
de pootafdruk? 

 

Bakstenenvloertegels. In de ene is nog de 
versiering te zien en de andere tegel werd 
precies zo gemaakt dat ‘ie om een leiding heen 
paste.  

 

Bakstenen dakpannen. De liggende pannen 
hadden een opstaande rand en die werden 
waterdicht afgesloten met een halfronde tegel.  

 

Aardewerken tuit van een wijnamfoor. Een 
wijnamfoor is een grote aardewerken kruik met 
een hele typische vorm. Een soort 
waterdruppel. De kruik heeft meestal geen 
voetje om de kruik op neer te kunnen zetten. Je 
stak het in het losse zand of in een soort rek.  
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Aan elkaar geplakte scherven van een 
aardewerken wijnamfoor. Amforen werden 
meestal gebruikt om vloeistoffen zoals olie of 
wijn in te bewaren en te vervoeren, maar ook 
graan werd in deze kruiken opgeslagen. Leuk 
weetje: de Champions League-beker is ook 
gebaseerd op een amfoor.  
 

 

Aardewerken wrijfschaal. Lichte klei. Werd 
gebruikt om bijvoorbeeld kruiden in te wrijven.  

 

Een bord om van te eten. Van ruwwandig 
aardewerk. 

 

Romeinse aardewerken schaal/pot?. Blauwgrijs 
(kust)aardewerk. Dat wil zeggen dat het 
allemaal hier in het Westland/Zuid-Holland zelf 
is gemaakt maar wel in de Romeinse tijd. 
Dit is draaischijf aardewerk, ook wel 
kustaardewerk genoemd omdat het hier ter 
plekke met Romeinse techniek werd 
vervaardigd. 
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Inheems Romeinse aardewerken schaal/pot. 
Inheems wil zeggen dat het allemaal hier in het 
Westland zelf is gemaakt maar wel in de 
Romeinse tijd. 
Met de hand gevormd en meestal in een open 
vuur gebakken, vandaar de wat onregelmatige 
kleuren. 

 

Terra Sigillata (wat in het Latijn gestempeld 
aardewerk betekend). Dit donkerrode 
aardewerk was niet zomaar voor iedereen. Het 
was van hogere kwaliteit en daarom ook een 
stuk duurder. Het glanst ook mooi en heeft 
versieringen. Soms wordt het in graven 
gevonden. De doden kregen giften en eten mee 
in het graf. 
Werd in Italië in een mal gemaakt en in een 
vernis-bad gedompeld.  

 

Dit lijken normale keien te zijn maar die slimme 
Romeinen legden deze stenen in het vuur om ze 
vervolgens in een beker of bak met water te 
stoppen. De hete stenen warmden zo het water 
op.  

 

Deze Tufstenen komen van een vulkaan. Je ziet 
dat goed aan de belletjes. De Romeinen 
gebruikten de stenen om mee te bouwen. Dit is 
naar verhouding lichte, maar stevige steen en 
dat is makkelijk bij het transport. Hier zie je dat 
er een stuk is uitgehold, misschien wel om zo 
rondom een paal of leiding te kunnen passen. 
Bijzonder is dat het vulkanische gesteente hier 
niet voorkwam maar helemaal uit Italië werd 
meegebracht.  
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Dit is ongeveer een kwart van een liggende 
maalsteen. Ergens in de steen zat waarschijnlijk 
een gat waar een houten stok in ging. Zo kon je 
met de hand de steen in de rondte draaien om 
het graan fijn te malen. 

 

Romeinen bouwden vakwerkhuizen van grote 
houten balken met daartussen steen of klei. 
Deze leem, zachte klei, werd gebruikt om de 
huizen helemaal goed dicht te maken. In deze 
stukken zie je weer dat er een halfrond gootje 
gemaakt om zo om een leiding of stok heen te 
kunnen.  

 

Slimme jongens waren die Romeinen. Hier zie je 
namelijk een bouwmateriaal dat wij ook nog 
steeds gebruiken: beton. Dit is Romeins Beton 
of in het latijn: opus caementicium. Ze maakten 
het beton door allerlei oude stukken 
aardewerk, baksteen, kiezels en vulkanisch zand 
te mengen met kalk. En het is super sterk! 
Sommige gebouwen staan na 2000 jaar nog, 
zelfs onderwater wordt het hard.  
 
.  
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Bijlage 4 – Romeinse plekken in Nederland 
 
 

 
Bron: Wikipedia. 
 
Klein Romeins castellum bij Ockenburgh, Den Haag (reconstructie).  
 
 

 
Bron: Reformatorisch Dagblad. 
 
Deze domus van Archeon is gebaseerd op een stenen huis uit Forum Hadriani (Voorburg). 
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Bron: Wikipedia. 
 
Replica van een Romeinse wachttoren bij Fort Vechten. 
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Bijlage 5 – Een Romeinse zeehaven 
 

 
Bron: Westlands Museum. 
 


