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Docentenhandreiking  

Van veen en turf

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen kaarten kennen. 
Kaarten zijn plattegronden van steden en land-
schappen. Er kunnen routes of gebouwen op 
staan. Er zijn verschillende kaarten: wegenkaar-
ten, topografische kaarten, kaarten met wandel-
routes. Door oude en nieuwe kaarten te vergelij-
ken kun je de geschiedenis van een gebied of dorp 
aflezen en welke oude gebouwen er in Haarle 
(hebben ge) staan.

Doel  van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van twee kaarten mimimaal drie verschillen aan-
geven tussen Haarle uit 1900 en Haarle nu. 

Werkvorm
Horen
De docent introduceert de les en laat  de topogra-
fische kaart van 1900 op het  digibord zien. Dit is 
een kaart van meer dan 100 jaar geleden. Vragen:
•  Wie weet waar Haarle ligt?
•  Wat zijn de lange witte lijnen op de kaart?
•  Wat betekenen de roze vlakken? 

•  Wat zouden de groene vlakken op de kaart zijn?
•  Wat zie je nog meer op de kaart staan (school, 

kerk etc)

Zien
Maken van opdrachten via opdrachtenformulier 

Doen
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd 
en ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?

Extra suggestie
Een leuke aanvulling op deze les is het uitnodigen 
van dhr Henny Bouwhuis, van Stichting Marke 
Haarle. Door zijn kennis van Oud Haarle kan hij de 
leerlingen veel vertellen over de verschillen tus-
sen Haarle toen en nu. 
 
Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) voor horen, zien en 
doen. 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
• Digibord
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Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen  
• Kaarten op digibord klaarzetten
•  Eventueel afspraak maken met dhr Bouwhuis: 

h.bouwhuis7@kpnplanet.nl of 0548-595367
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Opdrachtformulier
Haarle op de kaart
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Vragen bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Haarle in 1900 en nu?

1. Het dorp  was in 1900 groter / kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord)

2. Er was in 1900 meer / minder groen aanwezig in en bij Haarle ? (omcirkel het juiste antwoord)

3. Op de kaart van 1900 zie je allemaal korte streepjes in het witte vlak, wat zeggen die?

 
4.  Het witte vlak op de kaart van 1900 is op de kaart van nu groen geworden. Wat denk je dat het don-

kergroen met boogjes betekent?

5.  Op de kaart van nu is de school aangegeven met een geel puntje. Op de kaart van 1900 staat de 
school op een heel andere plek. Hoe kan dat? 

6.  Op de kaart van 1900 wordt de kerk aangeduid met R.C. Kerk. Welk teken wordt op de kaart van nu 
gebruikt? 

 
7.  Op de kaart van 1900 staan rechtsboven de letters KM, wat betekent dat? (tip, kijk naar de straat-

naam op de kaart van nu)

8.  Op de kaart van 1900 staan in het witte vlak de letters SK. Het witte vlak was heide, kun je bedenken 
wat een SK is? (tip: welke dieren graasden er op de heide?)

 
9.  Vind je Haarle veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt?
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Om te weten waar je bent hebben de straten in Nederland een straatnaam gekregen. Meestal verwees 
de naam van de straat naar een gebouw dat er stond of naar de plaats waar de straat of weg naar toe 
ging. Veel straten zijn ook naar personen vernoemd, zoals leden van de Koninklijke familie of verzets-
helden. 

Bekijk de kaart met de straatnamen in Haarle.

Welke straatnamen verwijzen naar een gebouw of object dat er in die straat gestaan heeft of nog 
staat?

Welke straatnamen verwijzen naar een plaats waar ze naar toelopen?

Welke straatnamen verwijzen naar belangrijke personen voor het dorp Haarle?

Weet je ook waarom ze belangrijk waren? 
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haarle op de kaart
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Wat zijn de grootste verschillen tussen Haarle in 1900 en nu?
1.  Het dorp  was in 1900 groter / kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord)
Kleiner 

2.  Er was in 1900 meer / minder groen aanwezig in en bij Haarle ? (omcirkel het juiste antwoord)
Meer 

3. Op de kaart van 1900 zie je allemaal korte streepjes in het witte vlak, wat zeggen die?
Dat zijn hoogtelijnen die aangeven dat daar heuvels zijn. 
 
4. Het witte vlak op de kaart van 1900 is op de kaart van nu groen geworden. Wat denk je dat het 
donkergroen met boogjes betekent?
Dat is het teken voor bos

5. Op de kaart van nu is de school aangegeven met een geel puntje. Op de kaart van 1900 staat de 
school op een heel andere plek. Hoe kan dat? 
De school stond eerst op een andere plek. Er is later een nieuwe school gebouwd. 

6.  Op de kaart van 1900 wordt de kerk aangeduid met R.C. Kerk. Welk teken wordt op de kaart van nu 
gebruikt? 

Een kruis

7.  Op de kaart van 1900 staan rechtsboven de letters KM, wat betekent dat? (tip, kijk naar de 
straatnaam op de kaart van nu) 

Een korenmolen (Molenweg)

8.  Op de kaart van 1900 staan in het witte vlak de letters SK. Het witte vlak was heide, kun je 
bedenken wat een SK is? (tip: welke dieren graasden er op de heide?)

Schaapskooi 
 
9. Vind je Haarle veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt? 
Beide antwoorden mogelijk; ja is er veel veranderd, Haarle is gegroeid, heide is bos geworden. 
Maar het antwoord er is er niet veel veranderd, kan ook; Haarle ligt nog precies hetzelfde rond de 
grote doorlopende weg.  
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Straatnamen in Haarle    
Om te weten waar je bent hebben de straten in Nederland een straatnaam gekregen. Meestal 
verwees de naam van de straat naar een gebouw dat er stond of naar de plaats waar de straat of weg 
naar toe ging. Veel straten zijn ook naar personen vernoemd, zoals leden van de Koninklijke familie 
of verzetshelden. 

Bekijk de kaart met de straatnamen in Haarle.

1.  Welke straatnamen verwijzen naar een gebouw of object dat in die straat gestaan heeft of nog 
staat?

Molenweg, Stationsweg, Kerkweg, Poggenbeltweg

2.  Welke straatnamen verwijzen naar een plaats waar ze naar toelopen?
Raamsweg, Raalterdijk, oude Deventerweg, Haarlerveldweg,

3.  Welke straatnamen verwijzen naar belangrijke personen voor het dorp Haarle?
Wolterinksweg, Wiegerstraat, A.T.L. Hasselbachweg, Laarmanweg, Rutgerstraat, 


