
 

 

 

CHALLENGE: BOUW EEN HUNEBED VAN 
PIEPSCHUIM EN PAPIERMACHE 
Groep 1-4 

MATERIALEN  
- Piepschuim 
- Zeil  

voor papiermache: 
- Kippengaas  
- Oud papier (op school verzamelen) 
- Bakmeel  
- Water 
- Keukenrol 

 

GEREEDSCHAP  
- Zagen / messen 
- Stofzuiger  
- Scharen  
- Tang 
- Emmer en roerstok 

 

INSPIRATIE  

   
 
 
 
 



 

 

 

   
Hunebedden zijn gemaakt van op elkaar gestapelde stenen. Deze stenen zijn heel groot en zwaar. In de 
provincies Drenthe en Groningen staan meer dan vijftig van die hunebedden. Ze zijn gebouwd door boeren 
die hier heel lang geleden woonden. 
De hunebedbouwers maakten een soort kamers door reusachtige keien	rechtop te zetten en er andere grote 
stenen overheen te leggen. Met kleinere stenen werden de open spleten tussen de keien opgevuld, en 
waarschijnlijk werden de kamers dan afgedekt met aarde. De grote zwerfkeien waren vroeger niet zichtbaar. Ze 
waren namelijk bedekt met zand en graszoden. Je zag dus alleen een langwerpige heuvel en de toppen van de 
dekstenen. Nu, duizenden jaren later, zijn meestal alleen de grote stenen nog over.  
 

Wist je dat...  
• een hunebed een massagraf is? Hier werden vroeger de dode mensen in begraven hunebedden de 

oudste monumenten van Nederland zijn?  
• er maar liefst 54 hunebedden in Nederland zijn?  
• één kei van een hunebed maar liefst 20.000 kilo weegt?  
• mensen vroeger dachten dat hunebedden door reuzen (huynen) waren gemaakt? Daar komt de naam 

hunebed vandaan.  
• hunebedden zijn gebouwd door het Trechterbekervolk? het Trechterbekervolk helemaal niet zo groot 

was? Ze waren niet groter dan 1,65 meter, waardoor ze rechtop in een hunebed konden staan. 

ACTIE  
 
Intro  
Hunebedden zijn mega groot en heel erg zwaar. Eén steen is net zo zwaar als 4 olifanten bij elkaar! Nu hebben 
we grote machines, zoals vrachtauto’s en hijskranen om grote dingen te bouwen. Vroeger hadden ze die nog 
niet. Toen werden de stenen verplaatst zonder machines. Hiervoor gebruikten de hunebedbouwers touwen en 
een soort slee. Onder de slee werden grote houten balken gelegd. Vervolgens werd met heel veel mensen en 
ossen aan het touw getrokken, waardoor de stenen werden verplaatst. Er werd een heuveltje van zand 
gemaakt en daar sleepten ze de grote stenen overheen. De grote platte steen, die bovenop het hunebed ligt, 
werd als laatste naar boven gesleept en daarna werd het zand tussen de stenen weggehaald. Het was zwaar 
werk, voor echte krachtpatsers! 
 
Vandaag gaan wij ook zelf hunebedden bouwen. Niet zo megagroot als 4 olifanten zwaar.. maar wel grote 
blokken!  
We maken van piepschuim blokken echte grote rotsen en ook met papiermache gaan we zulke grote blokken 
maken. Aan het einde worden deze gestapeld tot een heus hunebed.  
 
Bedenk of bespreek of jullie 1 groot hunebed  samen maken of in groepjes gaan werken. Het ene groepje gaat 
bijvoorbeeld met papiermache aan de slag en het andere groepje met piepschuim.  
 



 

 

 

Piepschuim 
Het piepschuim kun je snijden met zagen of messen. Wel voorzichtig hoor en zorg dat het zeil eronder ligt. Dan 
is het rommeltje straks zo opgeruimd. Snij en zaag de blokken tot heuse rotsen. 
 
Papier mache 
Maak allereerst een basis van proppen oud papier, dozen of het kippengaas. In plaats van behanglijm gebruiken 
we bakmeel. Dit plakt net zo fijn! Meng het meel met water tot een papje. Bedek de basis met het stroken 
papier en de lijm. Maak zo de steen stap voor stap voor stap, laag voor laag dikker. Als je tevreden bent over de 
vorm en de grootte en denkt dat hij stevig genoeg is als hij droog is, dan eindig je met het keukenpapier. Meng 
dit ook weer met de lijm. Laat vervolgens drogen.  
Je kunt ook alleen keukenpapier gebruiken. Knip dan stroken van het keukenpapier, dompel het onder in het 
lijm/bakmeel en plak zo de hele vorm vol.  
 


