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Docentenhandreiking  

Steenwijk op de kaart

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen kaarten als bron-
materiaal kennen. Kaarten zijn plattegronden 
van steden of 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 ge-
bied of dorp aflezen en zien welke oude gebouwen 
er in Steenwijk (hebben ge)staan.

Leerdoelen
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijking 
van twee kaarten mimimaal drie verschillen aan-
geven tussen Steenwijk rond 1930 en Steenwijk 
nu en kunnen daarmee aangeven hoe Steenwijk 
veranderd is. 

Werkvorm
Horen
De docent introduceert de les* en laat  de topo-
grafische kaart van 1930 op het  digibord zien. Dit 
is een kaart van meer dan 80 jaar geleden:
Wie weet waar Steenwijk 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)

*De docent kan ter introductie ook een filmpje laten zien over 

een cartograaf en het maken en lezen van kaarten. Dit filmpje 

van 2 minuten is te zien op de site van www.oversticht.nl, op de 

homepage staat een youtube icoontje, wanneer daarop geklikt, 

kom je direct bij zes filmpjes. Filmpje  nummer 1 gaat over 

kaarten als bron.

Zien
Het maken van opdrachten via het opdrachtenfor-
mulier .

Doen
Nabespreken: kunnen de leerlingen minimaal drie 
verschillen aangeven tussen Steenwijk rond 1920 
en nu? 

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) naar 
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Lesbenodigdheden
• Opdrachtenformulier 
• Digibord of tablets om de kaart op te bekijken

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen en website 

bekijken
•  kaarten op digibord klaarzetten (worden in pdf 

meegeleverd)
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vragen bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Steenwijk in 1925 en nu?

1.   Vind je Steenwijk in 1925 groter/kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord)

2.  Er was in 1925 meer/minder groen aanwezig in en bij Steenwijk ? (omcirkel het juiste antwoord)

3.  Zoek Eesveen op de kaart. De school staat er al op. Vergelijk met de moderne kaart, ligt de school 
op dezelfde plek? 

 
4.   Je ziet veel kleine blauwe lijntjes in het veld. Wat zijn dat? 

5.   Een Meente was een gezamenlijke plek voor mensen uit de stad/het dorp om de dieren te laten gra-
zen. De Oostermeente, net buiten de stad was ook zo’n plek. Op de kaart bij de Oostermeente zie je 
-0.1 en -0.2 in het veld staan. Wat denk je wat dat betekent? 

6.   De weg van Steenwijk naar Eesveen is rood gekleurd. Dit wil zeggen dat er een voertuig reed. Kun jij 
vertellen welke? (tip: het staat ergens langs de weg geschreven)

 
7.  De groene vlakken op de kaart betekenen bos. Als je goed inzoomt zie je in de groene vlakken te-

kentjes staan. Kun jij bedenken waarom er soms een stipjes staan en soms sterretjes? 

8.   Rond Steenwijk lagen in 1925 meerdere buitenplaatsen. Kun je er drie noemen? (tip; de namen 
staan op de kaart)

9.   Vind je Steenwijk veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt?
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antwoorden bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Steenwijk in 1925 en nu?

1.   Vind je Steenwijk in 1925 groter/kleiner dan nu ? (omcirkel het juiste antwoord) 
Groter

2.   Er was in 1925 meer/minder groen aanwezig in en bij Steenwijk ? (omcirkel het juiste antwoord) 
Meer 

3.  Zoek Eesveen op de kaart. De school staat er al op. Vergelijk met de moderne kaart, ligt de school 
op dezelfde plek?  
Ja, de school ligt ongeveer op dezelfde plek.

 
4.  Je ziet veel kleine blauwe lijntjes in het veld. Wat zijn dat?  

Kleine slootjes om het water uit het veld weg te laten lopen zodat je geen natte voeten kreeg.

5.  Een Meente was een gezamenlijke plek voor mensen uit de stad/het dorp om de dieren te laten gra-
zen. De Oostermeente, net buiten de stad was ook zo’n plek. Op de kaart bij de Oostermeente zie je 
-0.1 en -0.2 in het veld staan. Wat denk je wat dat betekent?  
Dat de grond daar beneden NAP ligt en het daar dus erg nat is.

6.  De weg van Steenwijk naar Eesveen is rood gekleurd. Dit wil zeggen dat er een voertuig reed. Kun jij 
vertellen welke? (tip: het staat ergens langs de weg geschreven) 
De stoomtram reed van Steenwijk naar Makkinga

 
7.  De groene vlakken op de kaart betekenen bos. Als je goed inzoomt zie je in de groene vlakken te-

kentjes staan. Kun jij bedenken waarom er soms een stipjes staan en soms sterretjes?  
Zo wordt het verschil aangegeven tussen bos van naaldbomen of loofbomen. 

8.  Rond Steenwijk lagen in 1925 meerdere buitenplaatsen. Kun je er drie noemen? (tip; de namen 
staan op de kaart) 
De Bult,  Arnoldina Hoeve,  Huis Eeze,  st. Hubert

9.   Vind je Steenwijk veel veranderd als je de twee kaarten vergelijkt? 
Beide antwoorden zijn goed. Steenwijk is niet veel veranderd als je kijkt naar de hoofdvorm van de 
stad en het omliggende landschap. Rondom is nog vrij veel groen te zien. Steenwijk is wel veel ver-
anderd omdat er veel uitbreidingen aan de stad zijn geweest en de vesting bijna niet meer zichtbaar 
is. 


