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Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen verder met het 
werken met kaarten. Kaarten zijn plattegronden 
van steden en landschappen. Er kunnen routes of 
gebouwen op staan. Er zijn verschillende kaarten: 
wegenkaarten, topografische kaarten, kaarten met 
wandelroutes. Door oude en nieuwe kaarten te 
vergelijken kun je de geschiedenis van een gebied of 
dorp aflezen.

Doel van de les
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van een aantal kaarten mimimaal drie kenmerken 
benoemen van het gebied Bergentheimerveen. 

Werkvorm 
Stap 1
De docent introduceert de les en laat  de 
topografische kaart van 1925 op het  digibord zien 
(opzoeken via www.topotijdreis.nl, vul Sibculo in bij 

zoekterm en verschuif links de wijzer naar 1925. 
Als het goed is opent de kaart op 1925. Zoek op de 
kaart ‘ Bergentheimer veen’ en ‘Veenderij’. Dit is 
het gebied grofweg ten noorden van Sibculo en ten 
zuiden van (oud) Bergentheim.

TIP
als de kaarten bij het opdrachtenformulier te klein 
zijn, laat de leerlingen de opdrachten dan zelf doen 
achter de computer/tablet en ze met de schuif heen 
en weer schuiven tussen bv 1925 en 1935.

Stap 2 
Maken van opdrachten via opdrachtenformulier.

Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is ze bijgebleven ?

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) naar 

begin
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 Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen  
•  Kaarten op digibord klaarzetten
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Het landschap van het gebied ten noorden 
(dus boven Sibculo) is speciaal. Het is een 
veenontginningslandschap. Zo’n landschap 
kenmerkt zich door rechte lijnen zoals kanalen, 
vaarten en wijken. Deze werden voor de vervening 
van het gebied gegraven om het veen te ontwateren 
en het turf af te voeren. 

Vroeger, meer dan 100 jaar geleden, was de heer 
Van Roijen eigenaar van dit gebied; de veenderij. 
Hij liet in 1856 de Van Roijenswijk aanleggen, een 
5 kilometer lange wijk van Kloosterhaar naar 
het kanaal De Haandrik. Via dit kanaal werden 
onder andere turf, maar ook aardappelen en balen 
roggestro vervoerd. Van Roijen heeft uiteindelijk 
meer dan 40 kilometer aan kanalen laten aanleggen. 
Dat aanleggen gebeurde nog met de hand. Vele 
arbeiders, afkomstig uit Drenthe, waren nodig om 
deze klus te klaren. Zij schepten het zand, dat onder 
het veen lag, in twee fasen naar boven zo ontstond 
er een dijk, meestal de kanaaldijk. De arbeiders 

woonden in keten (kleine houten huisjes) langs de 
wijk en hadden het zwaar. Ze werden slecht betaald 
en het werk was voor hun lichaam zwaar. 

De Van Roijenswijk heeft een groot verval (dat wil 
zeggen dat het water hard naar beneden stroomt). 
Dat komt omdat Kloosterhaar hoger ligt dan het 
kanaal De Haandrik waar het in uitkomt.  Hierdoor 
moesten er 4 sluizen in de wijk worden aangelegd. 
Tussen de kanaaloevers werden “schollen” 
aangelegd, dat zijn vlotbruggen oftewel drijvende 
bruggen. 

In de jaren ’60 (na 1960) was door de aanleg 
van wegen en de komst van vrachtwagens 
vervoer per schip niet meer nodig. Veel wijken en 
vaarten werden gedempt. Het turf was allemaal 
weggestoken en de grond werd gebruikt voor 
akkerbouw (aardappelen) en veeteelt. Langs de 
gedempte wijken ontstonden linten van bebouwing.
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Bekijk de kaart van 1925 en die van 1935
1  Wat is het grootste verschil tussen beide kaarten?

2  Noem eens een vier namen die bij dit gebied horen op de kaart die overeenkomen,  
dus op beide kaarten staan?

  In de tekst staat dat er door het verval schutsluizen in de Van Roijenswijk zijn aangelegd; 
 

3 Hoeveel tel je er op de kaart? Komt dat overeen met de tekst? Hoe komt dat denk je?

4 Naast de Van roijenswijk zie je op beide kaarten ‘ vlotbr’ en ‘dr br’ staan; wat zouden dat zijn?
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Bekijk de kaarten van 1945 en 1955

5 Noem eens minimaal vier verschillen?

6 Vind je het landschap in deze tien jaar erg veranderd?

7 En als je de kaart van 1925 nog eens bekijkt?
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Bekijk de kaarten van 1965 en 1975

8 Wat is meest opvallende verschil?

9 Hoe komt dat (tip: lees de tekst nog eens)?
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antwoordformulier
Sibculo op de kaart

1  Meer water (sloten, wijken) met name in het gebied links onder ‘ voor op de akker’

2  De gouden ploeg, Bergentheimer veen, voor op de akker, veenderij

3  Er staan drie schutsluizen aangegeven op de kaart, maar er staat in de tekst dat er vier gebouwd zijn. 
Dat is niet helemaal duidelijk; wellicht dat er in 1935 al een schutsluis verwijderd was. 

4  Vlotbr = vlotbrug, dr br = draaibrug

5  Links boven zijn de losten gedempt en is een heide gebiedje met los groen ontstaan, de kleuren van 
beide kaarten verschillen, de naam veenderij is weg, hete nu Bergentheimer veen en ter hoogte van  
het woord’ Bergentheimer’ zijn de wijken gedempt

6  Alle antwoorden zijn goed, mits beargumenteerd

7  Idem

8  Er zijn meer wijken gedempt

9  Dat komt door de toename van wegen en vervoer over de weg, steeds meer wijken zijn  
daarom gedempt. 
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