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Broekpolder Vlaardingen

Masamuda

Masamuda is iedere zondag van 12:00 – 15:00 uur 
geopend. De toegang is gratis. Het erf biedt voor school-
klassen en andere geïnteresseerden een leerzaam en actief 
lesprogramma onder begeleiding van ervaren archeogidsen. 
Voor groepsbezoek en lesprogramma’s neemt u contact op 
met info@Masamuda.nl . 

Masamuda draait grotendeels op de inzet van vrijwilligers. 
Belangstelling om mee te doen bij het bouwen, onderhoud, 
educatieve activiteiten of rondleidingen? Meld u aan tijdens 
 de openingsuren. 

Meer informatie:
www.masamuda.nl of op onze facebookpagina: 
educatief archeologisch erf.
Het EAE wordt financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van: Fonds Schiedam 
Vlaardingen e.o., Gemeente Vlaardingen, Provincie Zuid-Holland, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, De Grootfonds, Ary van Westfonds en andere fondsen.

Locatie
Masamuda

Masamuda bestaat niet alleen uit gebouwen en landschappen. 
We willen ook laten zien hoe vroegere bewoners van het delta- 
gebied zich verplaatsten. Een dicht wegennet was er lange tijd 
niet en voor contacten met andere nederzettingen, jachtgebieden 
of het drijven van handel, waren de bewoners afhankelijk van het 
vervoer over het ruimschoots aanwezige water. Tot in de Middel-
eeuwen werden daarom boomstamkano’s gemaakt, waarmee in 
het krekenlandschap goed gemanoeuvreerd kon worden.  
Met reconstructies van opgegraven werktuigen zijn inmiddels 
boomstamkano’s uit de Late Steentijd (Hardinxveld), Vroege  
IJzertijd (Vlaardingen Vergulde-Hand) en Romeinse Tijd  
(Vlaardingen-Hoogstad) gemaakt.  

Boomstamkano’s

Klokbekerpad 1, Vlaardingen
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Arrangementen en openingstijden
Masamuda biedt verschillende mogelijkheden voor een educatieve 
dag of dagdeel, een bedrijfsclinic of een leerzaam èn gezellig uitje. 
Diverse prehistorische en middeleeuwse activiteiten, zoals pijl- 
en boogschieten en het vervaardigen van aardewerk, behoren tot 
de mogelijkheden. Of combineer dit met een andere activiteit in 
de Broekpolder. Kanoën, mountainbiken, een natuurwandeling, 
skeeleren, het kan allemaal in dit unieke natuur- en recreatiegebied. 
Ook zijn er horecamogelijkheden in en vlakbij de Broekpolder. 
Informeer bij info@masamuda.nl  voor de mogelijkheden of bij 
één van de archeogidsen tijdens de reguliere openingstijden.



5000 jaar terug in de tijd
Altijd al willen weten hoe het er 5.000 jaar geleden in het Maas-
mondgebied uitzag? En hoe de middeleeuwse bewoners van het 
Westfries/Hollandse graafschap woonden en werkten?  
In Masamuda worden deze werelden tot leven gewekt. Gebaseerd 
op opgravingen in de Rotterdams-Haagse regio en in samenwerking 
met de Universiteit Leiden. Op de locatie bouwen we aan een tijd-
reis die de bezoeker van de Steentijd tot in de Late Middeleeuwen 
voert. Met huizen én het bijpassende landschap. 

Experimentele archeologie
Bij opgravingen vind je nooit complete gebouwen. Met wat zich 
onder het loopoppervlak bevond, of toevallig onder lagen klei en 
veen bedekt is geraakt, moeten archeologen het doen. En natuur-
lijk met resten van de huisraad, gereedschappen, handelswaar, 
voedselresten en overblijfselen van bijvoorbeeld waterputten, 
sluisjes, graanschuurtjes en andere constructies. Samen met de 
vakgroep  Material Culture Studies van de Leidse archeologiefacul-
teit probeert Masamuda reconstructies te maken. Precies zoals de 
originele voorbeelden en met de oude methoden en technieken. 
Op die manier draagt Masamuda ook bij aan de interpretatie van 
opgegraven vondsten. 

Vlaardingencultuur
Zo’n 5.000 jaar geleden woonden in de delta mensen langs kreken 
en leefden van zowel de jacht en visserij als akkerbouw en veeteelt. 
In Vlaardingen werd hun samenlevingsvorm als eerste wetenschap-
pelijk onderzocht en kreeg daarom  zijn naam: Vlaardingencultuur. 
Het is een echte steentijdcultuur, met vuursteen als grondstof voor 
veel van de gereedschappen. Ook het Vlaardingencultuurhuis is 
met vuurstenen werktuigen vervaardigd. De huizen waren gemaakt 
van bouwmaterialen uit de directe omgeving: hout van watermin-
nende boomsoorten, riet uit de moerassen en klei die langs de 
rivier- en kreekoevers gedolven werd. 

Rotta & Spijkenisse
Waar nu de vermaarde Rotterdamse Markthal staat, lag ooit de oor-
sprong van het middeleeuwse Rotterdam, toen nog Rotta geheten. 
Het Rottahuis is een waarheidsgetrouwe reconstructie van één van 
de daar opgegraven huizen. Samen met de ernaast gelegen impo-
sante boerderij, naar voorbeeld van opgravingen in Spijkenisse 
(Hartel-West), dateert dit huis uit de periode 950-1025. Dit is de 
periode waarmee Vlaardingen naam heeft gemaakt. Bij de nederzet-
ting Flardingha leverde de Westfriese graaf Dirk III in 1018 met goed 
gevolg een veldslag tegen zijn heer, de Duitse keizer. Deze ‘Slag bij 
Vlaardingen’ is een belangrijk moment in de verzelfstandiging van 
westelijk Nederland, dat onder de naam Holland wereldwijd grote 
invloed zou krijgen. 

Masamuda
Masamuda toont het verre verleden dat niet in de geschiedenis-
boekjes staat. De wereld van het dagelijks leven uit een tijd waaruit 
geen of nauwelijks historische bronnen bewaard zijn gebleven.
Vlaardingen en het omringende deltagebied kennen een rijke 
archeologische traditie. Kenmerkend is de opmerkelijk goede 
conservering in de natte ondergrond van organische resten zoals 
hout, bot, planten, leer en soms zelfs textiel. Voor het onderwijs, 
historisch-archeologisch geïnteresseerden en iedereen met een  

beetje belangstelling voor geschiedenis probeert Masamuda een 
leuk en betrouwbaar beeld van dit verleden te geven. Naast de 
Steentijd (Vlaardingencultuur) en Middeleeuwen (Rotta) worden  
in de komende jaren als onderdeel van de tijdreis de Midden- 
Steentijd (Bergschenhoek), IJzertijd (Vlaardingen Holiërhoekse- en 
Broekpolder) en de Romeinse Tijd (Schiedam) opgenomen.  
De Late Middeleeuwen worden verbeeld door een ontginnings- 
nederzetting uit Hellevoetsluis en een bakstenen woontoren  
(Vlaardingen, mottekasteel Holy). 


