Educatie
Archeo Aktief Week in Buitencentrum Wilhelminaoord (Drente).
José Deckers
Inleiding
De gemeente Den Haag bezit in Wilhelminaoord,
gemeente Vledder (Drente), een centrum voor
natuur- en milieueducatie. Sinds 1975 worden
hier jaarlijks in de maanden januari tot en met
novem-ber
(met
uitzondering
van
de
schoolvakanties) werkweken gehouden voor
groepen leerlingen van Haagse scholen. Incidenteel kunnen echter ook andere groepen gebruik
maken van de edu-catieve mogelijkheden of aan
excursies meedoen. Tijdens de werkweken leren
de leerlingen de omgeving kennen, ze krijgen
onderwijs in veld-biologie, terwijl er één dag is
uitgetrokken voor een kennismaking met de
prehistorie. Hierbij hoort uiteraard ook het
vervaardigen van een aantal prehistorische
voorwerpen en werktuigen.
Voor de leerlingen is er een boek samengesteld
"Thor en de anderen. Het Boek van School in
Bos". Hierin wordt onder andere informatie gege-

ven over het buitencentrum en de omliggende
terreinen en tevens over de (vroegere) natuurlijke
omgeving, dieren, planten en over de prehistorische bewoners, zoals over de hunebedden en
bekers van de Trechterbekercultuur. Ook voor
volwassenen is deze uitgave alleszins de moeite
waard.
De gebouwen en bijbehorende terreinen
Naast het hoofdgebouw, met gastenaccomodatie, is er een lesgebouw. Voorts is er een
prehistorische nederzetting met een neolithisch
huis, twee bronstijdhuizen met een spieker en
een prehistorische akker. Verder zijn er enige
kleine weiden met Soay schapen en Dexter
runderen, kikkerpoelen en enige bossen.

Fig. 1. Plattegrond van het Buitencentrum
Fig. 1. Map of the “Buitencentrum”
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Archeo Aktief Week
De Archeo Aktief Week van 10 tot en met 14
augustus 1998 is bedoeld voor volwassenen die
geïnteresseerd zijn in het Drentse landschap en
die kennis en ervaring willen opdoen met oude
(prehistorische) technieken. De begeleiding is in
handen van drie vakdocenten van het Buitencentrum Wilhelminaoord. De week is geheel
verzorgd.

Drentse landschap.

De eerste dag - na een onderlinge kennismaking
- is er een rondleiding in de heemtuin en de
prehistorische nederzetting; vervolgens is er een
fietstocht in de omgeving. In de heemtuin groeien
primitieve gewassen, zoals eenkoorn, emer,
naakte gerst, rogge, spelt, evene (een
haversoort) en vlas. Het is niet uitgesloten dat
enkele van deze gewassen tijdens de Archeo
Aktief Week al geoogst kunnen worden. Tijdens
de fietstocht wordt er aandacht besteed aan het
ontstaan van het cultuurlandschap en aan de
gevonden sporen uit het mesolithicum en het
neolithicum. s-'Avonds wordt er een lezing
gegeven door Ernest Mols, één van de
vakdocenten van het Buitencentrum (U kunt zijn
artikel over bronsgieten in het januari-nummer
van het Bulletin nog eens nalezen). Het thema
van de lezing gaat over archeologische sporen in
het Drentse landschap en sluit dus aan bij wat de
deelnemers tijdens de fietstocht hebben gezien
en geleerd.
De tweede dag worden er in de ochtend workshops georganiseerd. Men kan dan kiezen uit
een
aantal technieken: mandenvlechten,
vuursteen bewerken, bronsgieten, prehistorische
textiel tech-nieken en het vervaardigen van
aardewerk. De middag kan naar eigen keuze
worden ingevuld.
Woensdag wordt besteed aan een dagfietstocht
door het Drentse landschap met een picknick in
het Holtingerzand. Tijdens deze tocht krijgen de
deelnemers informatie over de geologie en
archeologie van dit gebied. Deze dag kunnen de
deelnemers ook kennis maken met een prehistorische maaltijd. Wie dat wil kan ook meehelpen
bij de voorbereiding hiervan. s-'Avonds zal een
verteller verhalen vertellen over het leven in de
prehistorie en de vroege geschiedenis.
De vierde dag is er wederom een aantal workshops, een voortzetting van het geleerde op
dinsdag. De middag kan naar eigen keuze
worden ingevuld.
Op vrijdag, de laatste dag, zijn er 's-ochtends ook
weer workshops. Na de lunch is de werkweek
afgelopen.
Na afloop van deze week zullen de deelnemers
zeker veel hebben kunnen leren over het leven
van vroeger en over de veranderingen in het

Informatie
Voor meer informatie of aanmelding kan men
bellen, faxen of schrijven naar:
Buitencentrum Wilhelminaoord,
Kon. Wilhelminalaan 24,
8384 GH Wilhelminaoord.
t.a.v. Mw. I. Rappoldt
Tel.: 0521-381267
Fax: 0521-382050

Workshop Bronsmetallurgie
In het vorige Bulletin werd er een Worksshop
Bronsmetallurgie aangekondigd voor deze
zomer. Deze is echter uitgesteld tot het volgend
jaar. Neemt U er al vast nota van dat de
workshop gehouden zal worden van 9 - 14
augustus 1999!

De kosten bedragen f. 680,-- all in.
Maximum aantal deelnemers : ca. 50.
Het centrum is goed te bereiken met het
openbaar vervoer.
Literatuur
Thor en de anderen. Het Boek van School en Bos.
1996. ISBN 90-803087-1-4. 100 Pag. Prijs: f. 25,--.
(Enkel
verkrijgbaar
bij
het
Buitencentrum
Wilhelminaoord of bij het Museon in Den Haag).

Summary
Archeo Active Week
At the 'Buitencentrum Wilhelminaoord" in the
municipality of Vledder (province Drente) a
workshop 'Archeo Actief Week' will be organised
from August 10 up to August 18 inclusive. This
week is arranged for people who are interested in
the landscape of Drente and who would like to
know more about old (prehistoric) ways of life.
There is plenty of opportunity to learn how to
make old utensils, i.e. earthenware, basketry,
lithic tools, textiles and bronze tools.
Two cycling-tours are arranged in order to learn
about the genesis of the landscape. The field
(belonging to the Buitencentrum) with old
agricultural crops, such as emer, spelt, flax,
evene (an old species of oats) will be visited and,
maybe, there will be an opportunity to harvest
some of the crops. Participants also will enjoy a
prehistoric meal and even can help to prepare it.
There are two free afternoons.
For more information:
Buitencentrum Wilhelminaoord,
Kon. Wilhelminalaan 24,
NL-8384 GH Wilhelminaoord.
Netherlands
t.a.v. Mw. I. Rappoldt
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Tel.: ++-31-521-381267
Fax: ++-31-521-382050
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