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wonen en werken, het station

Samenvatting 

Doel van de les 
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
vergelijken van oud en nieuw foto- en kaartmateriaal, 
en het invullen van een tijdlijn minimaal drie 
verschillen aangeven van het station van Mariënberg 
vroeger en nu. 

Werkvorm (en)

Stap 1
De leraar introduceert de les op locatie bij het station 
Mariënberg (of in de klas wanneer bezichtiging lastig 
is)

•  Iedereen kent wel het station in Mariënberg, maar 
hoe oud denk je dat het is?

•  Denk je dat het er altijd zo heeft uitgezien?
•  Vind je het station een belangrijk gebouw? 
•  Waar kun je met de trein naar toe vanuit 

Mariënberg?
•  Vind je het een mooi gebouw? Waarom wel/niet?

Over deze vragen gaan jullie het antwoord 
onderzoeken in de les in de klas.  

Fotomateriaal op 
www.stationsweb.nl/marienberg

Stap 2
De leerlingen gaan een tijdlijn maken met behulp van 
oud fotomateriaal en belangrijke gebeurtenissen in 
de geschiedenis van het station. Daarbij krijgen ze 
aanwijzingen waarmee ze samen de gebeurtenissen 
in de juiste volgorde kunnen zetten. Ze hebben elkaar 
daarbij nodig. 
Op die manier leren ze het verzamelen en verwerken 
van bronnen en informatie in een coöperatieve 
werkvorm én de geschiedenis van het station en het 
spoor bij Mariënberg. 

De opdracht wordt in drietallen uitgevoerd. Elk van 
de drie leerlingen krijgt een pakketje met jaartallen, 
gebeurtenissen en aanwijzingen en samen moeten ze 
de tijdlijn vormen. naar 
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Als de leerlingen nog niet bekend zijn met een 
tijdlijn en hoe deze is opgebouwd kan de leerkracht 
deze vooraf uitleggen aan de hand van een aantal 
vragen: 

•  Weet iedereen wat een tijdlijn is en hoe het er uit 
ziet?

•  Weet iemand hoe je zo’n tijdlijn kunt maken?  
Waar moet je op letten? (een tijdlijn begint bij oud 
en gaat dan naar nieuw. Je kunt zelf blokjes of 
tijdstippen toevoegen door zijlijnen te maken, je 
kunt een tijdlijn altijd uitbreiden) 

•  Vandaag gaan de leerlingen onderzoek doen en 
zélf een tijdlijn maken. Een voorbeeld van een 
duidelijke tijdlijn is de Canon van Nederland. 
www.entoen.nu

Stap 3
nabespreken van de les: kunnen de leerlingen na het 
invullen van een tijdlijn minimaal drie verschillen 
aangeven van het station van Mariënberg vroeger 
en nu? 

Gebruikte bron
E. Wolbink, A.C.A. Pullen, Monumenten in de  
gemeente Hardenberg

Lesbenodigdheden
Opdrachtenvel met plaatjes en tijdlijn 

Tijdsduur
Een uur (zonder bezoek ter plaatse) 

Voorbereidende werkzaamheden
•  Uitprinten opdrachtenvel met plaatjes en tijdlijn 
•  Geschiedenis van de spoorlijn op het digibord 

klaarzetten of printen. 



Opdrachtformulier
tijdlijn

De puzzel van de geschiedenis station Mariënberg 

Opdracht 1
Een tijdlijn is een denkbeeldige of getekende lijn waarop de tijd is uitgezet. De tijdlijn kijkt naar het 
verleden en naar de toekomst. De tijdlijn van het station Mariënberg laat de belangrijkste gebeurtenissen 
van het station zien in jaartallen; het  loopt van het jaar 1899  tot het jaar 2007. Je werkt deze opdracht in 
drietallen. Gebruik de aanwijzingen om de antwoorden te ontdekken. Iedere leerling krijgt één knipvel met 
aanwijzingen en jaartallen. Kunnen ze samen de puzzel oplossen?
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Spoorlijn Zwolle-Stadskanaal

Zijtak spoor naar Almelo

Het stationsgebouw 
van Marienberg werd in 

1906 geopend

Het NOLS moest eerst 
opgericht worden 

voordat er een spoorlijn 
gemaakt kon worden

1905



Opdrachtformulier
tijdlijn
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100-jarig bestaan station

Stationsgebouw Mariënberg krijgt elektrische 
verlichting 

Oprichting Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij 
(NOLS) 

Meer dan 20 jaar nadat alle spoorlijnen van en naar 
Mariënberg klaar waren kreeg het stationsgebouw 

elektrische verlichting. 

1928

1906

1899

2006

Het spoor naar Almelo is op 1 oktober 1906 in 
gebruik genomen 

De spoorlijn Zwolle-Stadskanaal was eerder 
klaar dan het stationsgebouw Mariënberg 



Opdrachtformulier
tijdlijn
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Opdrachtformulier

Opdracht 3 
Bekijk de nieuwe en oude foto van het station. Kun je eens twee 
verschillen opnoemen?

Opdracht 2 
Knip de foto’s uit en plak ze in de juiste volgorde bij de tijdlijn; 
van oudste naar nieuwste 

TIP: kijk ook naar de trein!



Antwoordformulier 
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 1899 Oprichting Noordoosterlocaalspoorweg Maatschappij (NOLS)
 1905 Spoorlijn Zwolle-Stadskanaal
 1906 Zijtak spoor naar Almelo
 1928 Stationsgebouw Mariënberg krijgt elektrische verlichting
 2006 100 jarig bestaan van het station 
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