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Samenvatting
Deze les bestaat uit twee onderdelen. Eerst gaan de 
leerlingen aan de slag met de kaarten van vlak voor 
de bouw van de wijk en de wijkkaart zelf. Ze onder-
zoeken of ze in de nieuwe plannen ook nog de oude 
‘sporen’ herkennen zoals straatnamen of vormen. 
Daarna gaan ze naar buiten om de plekken zelf te 
bekijken en te fotograferen. Om de ervaring van het 
erfgoed nog dichterbij te brengen, kan als extra op-
dracht een collage worden gemaakt van nieuwe en 
oude foto’s van de eigen omgeving en/of familie.

Werkvorm (en)
Stap 1
De leraar start de les klassikaal met een filmpje over 
een cartograaf. 
https://www.youtube.com/watch?v=pxiIRGrCm4U

Als het linkje het niet doet, kun je het filmpje alsnog 
zo vinden: 
Ga naar www.youtube.nl,

•  vul de zoekterm hetoversticht in (zonder spatie),
•  bovenaan staat nu een blauw rond icoon, klik 

hierop en je komt op de youtube-site van  
Het Oversticht. 

• klik op tab video 
•  klik op filmpje 1 de cartograaf.
Aan het einde van de film kan deze nog kort bespro-
ken worden. 

Stap 2
Deel 1: 
Eerst gaan we aan de slag met de kaarten van vlak 
voor de bouw van de wijk en de wijkkaart van nu. De 
leerlingen onderzoeken of ze in de nieuwe plannen 
ook nog de oude ‘sporen’ kunnen herkennen zoals 
de vorm van het oude dorp. Dit doen ze aan de hand 
van een opdrachtenformulier.

Deel 2: 
Daarna gaan ze naar buiten om de plekken zelf te 
bekijken en te fotograferen/bezoeken. Ze leggen 
daarbij uit of er daadwerkelijk nog iets te zien is van 
de oude sporen of wat deze dan inhouden. 
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Stap 3
Klassikaal nabespreken van de les: konden de 
leerlingen minimaal drie oude sporen in de wijk 
terugvinden?

Extra suggestie:
Laat leerlingen een collage maken van de foto’s 
die ze in de wijk hebben gemaakt van de oude 
sporen. Ook kunnen ze oude foto’s (van inter-
net, opa’s oma’s of uit eigen fotocollectie eraan 
toevoegen). Zo maken ze de geschiedenis van de 
wijk inzichtelijk. Dit kan nog aangevuld worden 
met oude verhalen. 

Lesbenodigdheden
•  Digibord met wifi
•  Opdrachtformulieren
•  Digitale camera’s, tablets en/of telefoons    

   
Tijdsduur 
Deel 1: 45 minuten 
Deel 2: 90 minuten
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Kaart 1975; de wijk is al in aanbouw, maar dat is nog niet op de kaart gezet. 

Bekijk bovenstaande kaart goed. Je hebt in vorige lessen al gewerkt met kaarten en legenda’s. Mocht je dat 
niet meer weten; vraag dan aan de docent de legenda uit les 1 van groep 5 en 6 over De vecht er nog eens bij. 

1.  Op de plaats waar de wijk gebouwd wordt, is de kaart nu nog licht groen. Wat bevindt zich daar?

2. Wat zijn de groepjes met rode stipjes.

3. Wat zijn de gele lijntjes?

4. Wat zijn de witte lijntjes?
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5.  Er staan ook nog  rondjes van dunne streepjes op de kaart. 
Daarvan is een vergroting gemaakt op de kaart hiernaast. 
Wat betekenen die?

Kaart uit 2017

Bekijk de kaart uit 2017.

6. Wat zijn alle zwarte blokjes?

7. Zijn alle oude boerenerven nog aanwezig op de kaart?

8. Is er behalve bebouwing ook nog iets anders aan de nieuwe wijk toegevoegd?

9.  Welke elementen die ook op de kaart van 1975 staan kun je in 2017 terugvinden?  
Dit kunnen zowel gebouwen, wegen, landschapselementen als namen zijn. naar 
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1. Weilanden 
2. Erven met oude boerderijen 
3. Oude wegen
4. Paden (onverhard)
5. Dat zijn hoogteverschillen, hier is het landschap dus hoger.
6. Dat zijn huizen. 
7. Nee er is voor de aanleg van de wijk gesloopt
8. Ja water, dat loopt slingerend door de wijk heen en stond niet op de kaart van 1975.
9.  Weg De Rodedijk, er zijn ook weilanden bewaard gebleven aan de rand van de wijk, naam van de wijk “Baal-

der”, de spoorweg ligt er nog steeds , het noordelijk deel van de wijk heet Baalder Esch. Er zijn nog meer 
antwoorden mogelijk.

Extra opdracht
Kijk ook eens op google maps naar de wijk
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Voor dit mysterie maak je gebruik van de kaarten die je kunt vinden op: 
Het raadsel dat je moet oplossen is: De familie van Piet Verschoor heeft generaties lang in dezelfde boerderij 
gewoond. Maar waar staat die boerderij? 

Hieronder stukjes uit zijn dagboek:

Hoe maak je een mysterie? 
1. bedenk een pakkende vraag die bij het lesonderwerp past 
2.   bedenk het antwoord op je vraag 

(een open antwoord geeft meer discussie maar kan leiden tot 
een onbevredigend gevoel want iedereen wil een antwoord) 

3.  knip je antwoord op zodat er meer aanwijzingen zijn die de 
leerlingen met elkaar in verband moeten brengen 
(je moet het antwoord kunnen vinden niet met 1 maar via 
meerdere bronnen)

4.  bedenk afleiders  
(hoe meer afleiders hoe ingewikkelder het zal worden voor je leerlingen)

5.  bedenk (eventueel) een escape, een aanwijzing die de leerlingen enorm verder helpt. 

Valkuilen:
•  Maak er geen meerkeuze vraag van.
•  Maak voldoende aanwijzingen om tot het juiste antwoord te komen.
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Extra aanvulling voor de leerkracht ‘Mysterie Hardenberg’

Ik ben in 1965 geboren in Hardenberg, om precies te zijn ten 
oosten van Hardenberg

Mijn vader vertelde dat er in de buurt van ons huis een grote 
berg was van wel 10 m hoog, waar hij als klein kind met de 
slee vanaf ging, maar helaas was die berg weg gehaald al voor 
mijn  geboorte

Toen ik in de jaren 80  uit mijn zolderraam keek kon ik nog net 
het nieuwe ziekenhuis zien

In 1908 kregen wij een station en kon je vanaf toen met de 
stoomtrein reizen. Mijn vader wandelende altijd over de Steeg 
om naar het station te komen  

 In 994 kwam de snelweg, echt balen want 
nu lag ons huis tussen de snelweg en de 
spoorlijn in en was het niet meer zo stil

Als tiener zwom ik altijd in de Radewijker-
beek. Dat was leuk maar we moesten wel 
altijd een eind lopen om er te komen. 

Nu wonen we vlakbij de rotonde


