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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen weer 
kaartmateriaal onderzoeken. Ze gaan werken 
met verschillende soorten (oude) kaarten. Ze 
leren hoe ze die moeten gebruiken om daaruit 
informatie te verkrijgen. Een deel van die 
kaarten gaat over hoe hun eigen omgeving er uit 
zag in de periode van rond 1900. Vervolgens gaan 
ze (digitale) kaarten leren lezen, bestuderen 
en interpreteren. Door middel van opdrachten 
komen ze erachter wat de betekenis is van 
kaarten voor het bestuderen en analyseren van 
de geschiedenis van hun eigen dorp.

Doel van de les: 
De leerlingen kunnen door het kijken naar en het 
beantwoorden van vragen over diverse kaarten 
deze lezen. 

Werkvorm
Horen 
De docent introduceert de les met een 
topografische kaart op het digibord. 

Klassikaal worden de volgende onderwerpen 
besproken:
•  Een kaart is getekend op schaal; wat betekent 

dat?
•  Bij een kaart hoort een legenda: wie weet wat 

dat is?
•  Op een kaart staat (bijna) altijd een pijl met een 

N, wie weet wat dat is en waarvoor dient dat 
dan?

Zien
De leerlingen maken in groepjes opdrachten 
met behulp van het opdrachtenformulier. 
Het opdrachtenformulier bestaat uit twee 
verschillende kaartlessen. Per kaartles is er 
een kaartlees-opdracht, een verklaar-opdracht 
en een doe-opdracht. Ze hebben er internet bij 
nodig.

Buitenopdracht bij zien: 
In deze facultatieve buitenopdracht vervullen de 
leerlingen de rol van cartograaf. Ze krijgen elk 
een ‘kale’ plattegrond van het dorp en moeten 
door het dorp rondlopen, goed kijken en zo de 
kaart invullen. De straten kunnen ingetekend 
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worden net als de plek school en eventueel hun 
woonhuis. Vergeten ze de noordpijl niet? 

Doen
Klassikaal nabespreken van de les. Kunnen ze nu 
aan de hand van de kaart bepalen waar ze zijn? 

Lesbenodigdheden
Digibord met internet 
Per groepje een computer met internet
Hulpprogramma ‘mr.sid’. Het kan zijn dat voor 
optimaal gebruik van de digitale kaarten dit 
programma nodig is. Het is te downloaden op 
www.overijsselinkaart.nl 
Opdrachtenformulier en antwoordenformulier
Bosatlas (om makkelijker het dorp Haarle op 
te kunnen zoeken op kaarten van Nederland of 
Overijssel)

Tijdsduur
Horen: 5 min. 
Zien: 30 min. (met  buitenopdracht extra 45 min.)
Doen: 10 min.

Voorbereidende werkzaamheden
Printen opdrachtenformulier
(Klaarleggen Bosatlas, papier en kleurpotloden)
Eventueel installeren van het hulpprogramma 
‘mr.sid’

Achtergrondinformatie
Links naar kaarten:
www.overijsselinkaart.nl
www.atlas-cultuurhistorie.nl
www.watwaswaar.nl 
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Opdracht 
WERKEN MET KAARTEN

Kaartlezen
Titel, legenda, noordpijl en schaal
Elke goede kaart heeft een titel, een legenda en 
(meestal) een noordpijl. De titel geeft aan over
welk gebied de kaart gaat en vertelt iets over het 
onderwerp. In een legenda staat wat de kleuren
en symbolen op de kaart betekenen, bijvoorbeeld 
een + is een kerk. Op kaarten is de bovenkant
van het kaartblad meestal het noorden. Is dat 
niet zo, dan wijst een noordpijl waar het noorden
is. Op oude kaarten zijn de titel, de legenda en de 
noordpijl vaak mooi versierd.
Een kaart is een tekening van een stuk van het 
aardoppervlak. Die kaart is natuurlijk altijd
kleiner dan de werkelijkheid. Deze verkleining 
heet de schaal. De schaal kan op twee manieren
worden aangegeven: in cijfers of met een 
schaalstokje. Soms staan op kaarten beide.
Staat op de kaart: schaal 1:100.000, dan is de 
kaart 100.000 keer zo klein als de werkelijkheid.
Alles wat op die kaart staat is in werkelijkheid 
dus 100.000 zo groot. Op een kaart met een
schaal van 1:200.000 bijvoorbeeld is 1 cm in 
werkelijkheid 200.000 cm of 2 km. Op een
schaalstokje staat hoe lang een bepaalde 
afstand op de kaart in werkelijkheid is. Meestal 
zijn dat kilometers. Op oude kaarten staan soms 
ook andere maateenheden, bijvoorbeeld  
‘1 uur gaans’ (= één uur lopen). Probeer bij die 
kaarten de loopafstanden om te rekenen naar
kilometers. Een hint: als je normaal loopt, leg je 
in één uur ongeveer 5 km af.

Opdracht 1
Zoek op de site www.overijsselinkaart.nl een 
mooie kaart (met titel en noordpijl) op en 
beantwoord de onderstaande vragen.

1. Wat is de titel van de kaart?
2. Wat is de schaal van de kaart?
3.  Hoeveel centimeter is 1 centimeter op de 

kaart in werkelijkheid?
4. Hoeveel kilometer is dat?
5. In welk jaar is de kaart gemaakt?
6. Aan welke kant is het noorden?

Verklaren
Opdracht 2
Zoek in de Bosatlas de kaart Nederland
provincies op.

1.  Wat betekent de dubbele rode streep op de 
kaart?

2.  Wat betekent een kleine zwarte stip op de 
kaart?

3.  Wat betekent een dikke grijze streep op de 
kaart?

4.  Hoeveel steden zijn er in Overijssel met 
100.000 – 500.000 inwoners? Noem de 
namen van deze steden.

5.  Vlakbij Hengelo staat een vliegtuigje op de 
kaart. Wat betekent dit?

6. Wat is de schaal van deze kaart?
7.   Hoeveel centimeter is 1 centimeter op de 

kaart in werkelijkheid?
8. Hoeveel kilometer is dit dan?
9.  Meet met een liniaal op de kaart hoeveel 

centimeter het hemelsbreed is van Zwolle 
naar Almelo.

10.  Hoeveel kilometer is het dan van Zwolle naar 
Almelo?

11.  De afstand tussen Zwolle en Ommen is over 
de weg veel groter. Hoe komt dat?
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Doen
Opdracht 3
Maak een nauwkeurige plattegrond van 
jouw school met in ieder geval daarop het 
schoolgebouw, het fietsenhok en het plein. Meet 
met behulp van een meetlint de omtrek van de 
gebouwen en pleinen en
teken die op schaal. Vergeet niet de titel, de 
legenda, de noordpijl en de schaal. Hieronder 
staat een voorbeeld:
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KAARTEN VESTINGSTEDEN
Opdracht 1
Ga naar www.overijsselinkaart.nl. Klik op de 
‘Collectie historisch centrum Overijssel’. Klik op 
‘zoeken’ en vul in: blaeu. Je krijgt nu allemaal 
kaarten van vestingsteden, deze kaarten zijn 
gemaakt door meneer Blaeu. In Overijssel liggen 
vestingsteden als Zwolle (Swolla), Deventer 
(Daventria), Kampen, Oldenzaal (Oldenzalia) en 
Hardenberg. Van de stad Hardenberg heeft Blaeu 
geen kaart gemaakt, maar Jacob van Deventer 
wel!
Klik de kaart aan van de vestingstad 
Hardenberg (zoek onder ‘Hardenberg’, de kaart 
heet ‘Nederlandse steden in de 16e eeuw, 
Plattegronden van Jacob van Deventer, kaart van
Hardenberg’)

1. Hoeveel kerken zie je op de kaart?
2.  Waar staat de kerk? Of waar staan de kerken?
3. Beschrijf hoe de kerk er uit ziet.
4.  Om de stad heen ligt water. Hoe kun je dat 

zien?
5. Wat zie je nog meer op de kaart?

Verklaren
Opdracht 2
1.  Je hebt in opdracht 1 gezien dat er water om 

de stad heen ligt. Bedenk waarom daar een 
gracht is.

2.  Ga op de site weer naar ‘zoeken’ en zoek twee 
kaarten van Zwolle op, één die gemaakt is 
door Jacob van Deventer en een die gemaakt 
is door meneer Blaeu. Is de kaart van Jacob 

van Deventer ouder of nieuwer dan die van 
Blaeu?

3.  Vergelijk de twee kaarten eens met elkaar. 
Wat valt je op als je kijkt naar het water en de 
stadsmuur? Waarom is de vorm van de stad zo 
veranderd, denk je?

4.  Zoek op ‘Haarle ’. Waarom vind je geen oude 
vestingskaart van Haarle? 

5. Wat is een vestingstad?

Doen
Opdracht 3
Stel je eens voor dat jij een vestingstad zou 
moeten ontwerpen. Hoe zou die er uit moeten
zien? Maak een tekening met daarop in ieder 
geval een stadsmuur (kleur deze oranje),
bastions (kleur deze rood), water/gracht (kleur 
dit blauw) en kerk/kerken (kleur deze paars).
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Werken met kaarten

Opdracht 2
1. Autosnelweg
2. Plaats met minder dan 10.000 inwoners
3. Belangrijke spoorweg
4. Zwolle en Enschede
5. Vliegveld
6. 1:1.200.000
7. 1 cm is in werkelijkheid 1.200.000 cm
8. 12 km
9.  +/- 3,2 cm, leerlingen kunnen hier iets naast 

zitten.
10. 38,4 km
11.  Omdat de weg bochten heeft en je bij de 

vorige vragen een rechte lijn hebt getrokken.

Kaarten vestingsteden
Opdracht 1
1. Tel de kerken op de kaart.
2.  In het midden van de stad of het dorp (in de 

meeste gevallen).
3. Mooie tekening van een kerk, geen tekentje.
4. J e kunt dit zien aan de blauwe kleur en aan 

bootjes of bruggen.
5. De stadsmuur.

Opdracht 2
1. Dat water is er ter verdediging van de stad.
2. De kaart van Jacob van Deventer is ouder.
3.  Op de kaart van Jacob van Deventer (uit het 

begin van de Tachtigjarige Oorlog) had de 
stad nog geen goede verdedigingswerken als 
bastions en brede grachten. In de loop van 
die oorlog kwamen de steden steeds vaker 
onder vuur te liggen. Vandaar dat de steden 
zich steeds beter moesten verdedigen. De 
vorm van de stadsmuur en de grachten werd 

zodanig aangepast, dat niemand ongezien 
de stadsmuur kon benaderen. Dat kon door 
uitstekende punten in de stadsmuur, oftewel 
bastions, te bouwen.

4.  Haarle is geen vestingstad. Haarle bestaat pas 
vanaf circa 1850.

5.  Een verdedigbare stad. De stad werd 
verdedigd tegen indringers met behulp van 
stadsmuren, bastions, wachttorens, grachten.
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