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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen weer 
kaartmateriaal onderzoeken en luisteren naar 
een film. Ze gaan werken met verschillende 
soorten (oude) kaarten. Deze les is een 
voortzetting op de kaartles van groep 5/6. In 
deze les wordt gekeken naar de oudere kaarten 
waarop de vestingstad goed te herkennen is. Ze 
leren hoe ze die moeten gebruiken om daaruit 
informatie te verkrijgen. 

Lesdoel
De leerlingen kunnen door het kijken van een 
filmpje en het beantwoorden van vragen over de 
kaart minimaal drie kenmerken noemen van een 
vesting.  

Werkvorm
Horen
De docent introduceert de les met het filmpje 
over het ontzet van Steenwijk uit de Canon van 
Overijssel (zie kopje informatie voor de site). 

De leerlingen moeten goed opletten want er 
worden vragen over dit filmpje (ca 6 minuten) 
gesteld. 

Zien
Opdrachtformulier bij de film.

Doen
klassikaal nabespreken van de les. Weten de 
leerlingen wat een vesting is en kunnen ze de 
vesting van Steenwijk op de kaart herkennen? 

Lesbenodigdheden
• digibord met internet 
• opdrachtenformulier en antwoordenformulier

Tijdsduur
Horen; 5 min 
Zien: 30 min    
Doen: 10 min 

Voorbereidende werkzaamheden
• uitprinten opdrachtenformulier
•  eventueel contact opnemen met Stadsmuseum 
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Extra suggestie
Aanrader!
Bezoek aan het stadsmuseum Steenwijk dat 
onlangs heringericht is.
 
(€ 1,50 per kind)
Contact
Markt 64
8331 HK Steenwijk
T: 0521 51 17 04
E: stadsmuseumsteenwijk@home.nl

Wandeling langs de overblijfselen van de vesting

Informatie
Site voor de film: https://www.youtube.com/
watch?v=LvyyUoTkT3c
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Filmpje beleg van Steenwijk: 

https://www.youtube.com/watch?v=LvyyUoTkT3c
(6.31 minuten)

In Steenwijk staat het standbeeld van Johan van Kornput. 
Wat heeft hij ontworpen?

Waarom was de oorlog begonnen?
❍ Godsdienst
❍ Geld
❍ Macht

Welke landen vochten tegen elkaar? 

Teken de vestingsmuren op de kaart van nu. Kun je de vorm 
nog herkennen? 

Waarom was de vestingswal 
van aarde en niet van 
baksteen? 

Wat gebeurde er nou precies 
bij het ontzet van Steenwijk?
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Dit is een kaart van 1560 (Jacob van Deventer) die werd gemaakt voor het leger. Hij zette er alleen de 
belangrijke zaken voor het veroveren van de stad op de kaart. 
Bekijk de kaart goed, wat tekende hij precies op de kaart? Noem 4 dingen

1.

2.

3.

4.

Op de straat zie je allemaal stipjes staan, kun je bedenken wat hij daarmee bedoelde? 
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Deze afbeelding laat het tweede beleg van 
Steenwijk zien. Zet de juiste nummers op de 
juiste plek op de kaart:

1. Ruitergevecht
2. Tentenkamp
3. Bombardement van de brug
4. De kerk 
5. De kanonnen 
6. De gracht

Op de kaart zie je meerdere kleine vestingen met 
een gracht er om heen. Een soort mini-vesting. 
Waarom zouden ze die gemaakt hebben? 

 (bron; wikipedia)  



groep 7 & 8

2LES

https://www.youtube.com/watch?v=LvyyUoTkT3c
(6.31 minuten)

•  In Steenwijk staat het standbeeld van Johan 
van Kornput. Wat heeft hij ontworpen? 
ANTWOORD: Een uitkijktoren

•   Waarom was de oorlog begonnen? 
Godsdienst 
Geld 
Macht 
ANTWOORD: Godsdienst.

•  Welke landen vochten tegen elkaar?  
ANTWOORD: Nederland en Spanje

•  Teken de vestingsmuren op de kaart van nu. 
Kun je de vorm nog herkennen? 

•  Waarom was de vestingswal van aarde en niet 
van baksteen?  
ANTWOORD: Omdat de kanonskogels door de 
baksteen heen gingen maar door de modder 
werden afgeremd. 

•  Wat gebeurde er nou precies bij het ontzet van 
Steenwijk? 
ANTWOORD: Aanval van Spanje om de stad 
Steenwijk te veroveren. 

•  Dit is een kaart van 1560 (Jacob van Deventer) 
die werd gemaakt voor het leger. Hij zette er 
alleen de belangrijke zaken voor het veroveren 
van de stad op de kaart.  
Bekijk de kaart goed, wat tekende hij precies 
op de kaart? Noem 4 dingen 
ANTWOORD: De kerk, de gracht, de straten, de 
molens, de bruggen, de rivier, de markt 

 
Op de straat zie je allemaal stipjes staan, kun je 
bedenken wat hij daarmee bedoelde? 
De stipjes geven een afstand aan. De kaart werd 
gemaakt voor militaire doeleinden en aan de 
hand van de stipjes kon je berekenen hoe groot 
een afstand was en of je het met je kanon kon 
beschieten. 
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Deze afbeelding (bron; wikipedia)  laat het 
tweede beleg van Steenwijk zien. Zet de juiste 
nummers op de juiste plek op de kaart:

1. Ruitergevecht
2. Tentenkamp
3. Bombardement van de brug
4. De kerk 
5. De kanonnen 
6. De gracht

Op de kaart zie je meerdere kleine vestingen met 
een gracht er om heen. Een soort mini-vesting. 
Waarom zouden ze die gemaakt hebben? 
ANTWOORD: Om belangrijke kostbare goederen 
veilig op te slaan zoals munitie of zelfs een 
tentenkamp. 
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