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Samenvatting
In deze les gaan leerlingen weer met kaarten 
aan de slag. De leerlingen gaan werken met 
(oude) kaarten. Ze leren hoe ze die moeten ge-
bruiken om daaruit informatie te verkrijgen. Een 
deel van die kaarten gaat over hoe hun eigen 
omgeving er uit zag in de periode van 1850 tot 
1900, de periode dat het veen werd ontgonnen en 
het dorp ontstond. Vervolgens gaan ze (digitale) 
kaarten  leren lezen, bestuderen en interpre-
teren. Door middel van opdrachten komen ze 
erachter wat de betekenis is van kaarten voor 
het bestuderen van de geschiedenis van een plek 
(hun eigen dorp, boerderij, enz.).

Leerdoelen
De leerlingen kunnen minimaal drie 
verschillende typen kaarten herkennen en 
beschrijven wat er op die kaarten staat.

Werkvorm(en)  
Horen
Terugblik op periode van 1800 tot 1850 door 
het laten zien van een historische kaart waar 

het dorp De Krim nog niet op staat omdat het 
nog niet bestond. Aan de leerlingen kunnen 
wat vragen worden gesteld om het thema te 
introduceren: Welke kaarten ken je? Wat staat er 
op? Waar heb je ze voor gebruikt? 

Zien
De leerlingen bekijken verschillende type 
kaarten, zoals een topografische kaart, 
een kaart van een vestingstad en de 
cultuurhistorische atlas van Overijssel. De 
kaarten zijn digitaal beschikbaar op  
www.overijsselinkaart.nl
De leerlingen maken in groepjes opdrachten 
met behulp van verschillende typen kaarten. 
Hier hoort een opdrachtenformulier bij. 
Het opdrachtenformulier bestaat uit vier 
verschillende kaartlessen. De docent kan 
hier een keuze uitmaken, maar kan de klas 
ook verdelen in vier groepen, die lek een 
opdracht uitvoeren. Per kaartles is er een 
kaartleesopdracht, een verklaar-opdracht en 
een doe-opdracht. 

Docentenhandreiking  

Ontginnen en bouwen

<18501500 1910 1920 1930 1940 1960 1970 1980 1990 2000 20101000500 1900 1950 <1860 1870 1880 1890

naar 
begin

inhoud



groep 7 & 8

2LES

Doen
Nabespreken van de les: kunnen de leerlingen 
minimaal drie verschillende kaarten herkennen 
en beschrijven wat er op staand (bv kaart 
vestingsteden, topografische kaart, oude kaart, 
nieuwere kaart).

Lesbenodigdheden
•  digibord met internet (om eventuele 

moeilijkheden klassikaal toe te lichten)
•   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 De Krim op 

te kunnen zoeken op kaarten van Nederland of 
Overijssel)

•  meetlinten
•  papier (werkschrift) en kleurpotloden

Tijdsduur
• Horen  5 minuten 
• Zien en Doen: 40 minuten (per opdracht)

Voorbereidende werkzaamheden
•  uitprinten opdrachtenformulier
•  klaarleggen bosatlas, meetlinten, papier en 

kleurpotloden
•  eventueel lezen achtergrondinformatie

Informatie
•  Extra informatie over de kaarten is te vinden 

op onderstaande websites
•  www.topotijdreis.nl
•  www.overijsselinkaart.nl
•  www.annodrenthe.nu
•  www.monumenten.nl 
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Opdrachtformulier
1. 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 hoelang 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? 
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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.  Pak een liniaal of geodriehoek. Meet 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?

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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Opdrachtformulier
2. 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?
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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 ‘De Krim’. Waarom vind je geen oude 
vestigingskaart van De Krim?

5.  Wat is een vestingstad?
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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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Kaartlezen
Opdracht 1
1.  Ga naar www.annodrenthe.nu, Ga naar 

de homepagina en klik op ‘start hier’. Ga 
vervolgens naar het tabblad ‘kaarten’ en 
zoek De Krim op. Onderin het scherm staat 
een tijdsbalk, klik op 1850. Nu zie je hoe De 
Krim er in 1850 uit zag.

2. Bekijk de kaart goed en beschrijf wat je ziet.
3.  Klik nu op 1900 en beschrijf wederom wat je 

ziet. Schrijf kort op wat je kunt vertellen over 
de aanwezigheid en ligging van de volgende 
zaken:

a. Wegen
b. Spoorwegen
c. Waterwegen
d. Kerken
e. Begraafplaatsen
f. Scholen
g. Fabrieken
h. Bebouwing (huizen, boerderijen, etc)
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Opdrachtformulier
3. TOPOGRAFISCHE KAARTEN VANAF 1850
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Verklaren en doen
Opdracht 2
In opdracht 1 heb je gekeken hoe de De Krim er 
in 1850 en 1900 uitzag. Schrijf een kort opstel 
over de belangrijkste veranderingen die tussen 
1850 en 1900 zijn opgetreden. In jouw opstel 
moet je de veranderingen ook proberen te 
verklaren.
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Opdrachtformulier
4. CULTUURHISTORISCHE ATLAS OVERIJSSEL

Kaartlezen
Opdracht 1
Ga naar de website www.overijssel.nl 
en zoek op ‘cultuurhistorische atlas’ of 
‘cultuurhistorische waardenkaart’. Klik op 
de link ‘cultuurhistorische atlas’ en er zal 
een kaart openen. Op deze kaart staat alle 
cultuurhistorische informatie van Overijssel. 
Als je hem niet kunt vinden, open dan deze 
link: http://gisopenbaar.overijssel.nl/website/

atlasoverijssel/atlasoverijssel.html
( Of ga naar www.monumenten.nl, naar tabblad 
regionaal, provinciale monumentenzorg, 
Overijssel, Cultuurhistorische atlas van 
Overijssel.nl.) Zoom in op De Krim en probeer 
uit wat je met de kaart kunt en hoe de legenda 
werkt. Open bijvoorbeeld verschillende legenda-
eenheden. Met de ‘i’ van informatie, kun je 
bijvoorbeeld informatie van een bepaald gebied 
of gebouw opvragen dat op je scherm staat. 
Beantwoord daarna de volgende vragen:
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1.  Wat is volgens jou een monument? Op 
www.vandale.nl kun je in een digitaal 
woordenboek de betekenis gratis opzoeken. 
Schrijf de definitie van ‘monument’ op.

2.  Welke monumenten komen er in De Krim 
voor? Aan welk symbooltje zie je dat?

3.   Welke andere cultuurhistorische elementen 

komen er in De Krim voor? Beschrijf wat het 
object is volgens de legenda, en beschrijf het 
vervolgens in je eigen woorden. 

4.  Wat is het verschil tussen industrieel 
erfgoed, watererfgoed en agrarisch erfgoed? 
Kun je per categorie een aantal voorbeelden 
noemen? 
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Verklaren
Opdracht 2
Bedenk een reden waarom er in jouw gemeente 
zoveel of juist zo weinig oude gebouwen bewaard 
zijn gebleven.

Doen
Opdracht 3
De gemeente Hardenberg heeft een 
gemeentegids. In deze gids staat allerlei 
informatie over de gemeente, bijvoorbeeld over 

het aantal inwoners, de dorpen en steden die er 
voorkomen, de geschiedenis  van deze dorpen 
en steden, bijzondere gebouwen, enz. Iedere 
inwoner krijgt deze gids. Stel je eens voor dat jij 
iets in die gids mag schrijven over het mooiste 
gebouw in De Krim. 

1.  Zoek van dat gebouw een foto op internet of 
maak er zelf één.

2.  Schrijf er een mooi verhaal bij. In het verhaal 
moet je in ieder geval vertellen waar het 
gebouw staat, hoe het gebouwd is, waarvoor 
het vroeger en nu wordt gebruikt en waarom 
je het bijzonder of mooi vindt. Denk ook aan 
een goede titel. naar 
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ontginnen en bouwen

Verantwoording
In de leef- en belevingswereld van kinderen 
speelt de eigen omgeving een belangrijke rol. 
Kennis van de geschiedenis en de ruimtelijke 
inrichting kan bijdragen aan een positieve 
waardering en actieve inzet voor het behoud en 
de ontwikkeling van de eigen omgeving. Oude 
en nieuwe (topografische) kaarten zijn een zeer 
geschikte bron om kennis van de historisch 
ruimtelijke ontwikkeling van de eigen omgeving 
bij leerlingen te vergroten. Kaarten zijn dus geen 
doel op zich, maar praktische ‘gereedschappen’ 
bij historisch-geografisch onderzoek.

Werken met kaarten 
Antwoorden voor zover relevant

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  
recht lijn hebt getrokken.

Kaarten vestingsteden
Antwoorden voor zover relevant

Opdracht 1
1. Tel de kerken op de kaart.
2.  In het midden van de stand ov het dorp(in de 

meeste gevallen).
3. Mooie tekening van een kerk, geen tekentje.
4.  Je 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.   De Krim is geen vestingstad. De Krim 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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Topografische kaarten vanaf 1850

Cultuurhistorische atlas Overijssel 
Antwoorden voor zover relevant

Opdracht 2
Het aantal oude gebouwen in een gebied heeft 
heel vaak te maken met de economische 
ontwikkelingen in de laatste twee eeuwen. Waar 
het economisch goed ging,  bijvoorbeeld door de 
opkomst van industrie, hebben oude gebouwen 
en structuren vaak plaats moeten maken voor 
nieuwe gebouwen. Inmiddels is een groot aantal 
van deze ‘nieuwe’ gebouwen ook al weer zo oud 
dat ze als monument aangewezen zijn.  Veel van 
deze gebouwen hebben de  status van Rijks- of 
gemeentelijk monument.
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