
Van veen 
en turf

groep 5 & 6

inhoud

Bergentheim

LES2



Docentenhandreiking  

Van veen en turf

Samenvatting
In deze les leren de leerlingen het beroep van 
cartograaf kennen. Een cartograaf is iemand die 
kaarten maakt. Kaarten zijn plattegronden van 
steden, landschappen. Er kunne routes of gebou-
wen op staan. Er zijn verschillende kaarten: we-
genkaarten, topografische kaarten, kaarten met 
wandelroutes. Er zijn ook veel  oude waar  veel uit 
te lezen valt. Bijvoorbeeld dat het dorp Bergent-
heim is gebouwd in het veen en het veen is weg 
gegraven om er turf van te maken. De leerlingen 
gaan als cartograaf aan de slag en gaan diverse 
oude kaarten bekijken. 

Leerdoelen
Beschrijving voor docenten, de leerlingen kunnen:
•   de begrippen ‘veen’ en ‘turf’ beschrijven
•  op een kaart aanwijzen waar Bergentheim en 

Oud-Bergentheim liggen
•  verklaren waarom Bergentheim in 1850 nog niet 

op de kaart stond
•  onderdelen op een kaart benoemen (kanaal, 

sloot, akker, kerk, school)

Werkvorm
Horen
de docent introduceert de les en laat  twee film-
pjes over veen en turf zien. Daarna volgt een korte 
klassikale terugkoppeling met vragen als:
•  wat is veen? 
• hoe ontstaat het?
• wat is turf ?
•  wat heeft dit met veen te maken? 
•  wat hebben deze filmpjes met Bergentheim te 

maken? 

Zien
de docent laat twee topografische kaarten (van 
1850 en 1900) naast elkaar op het  digibord zien. 
Docent bevraagd de leerlingen kort  klassikaal:
•  Wie weet waar Bergentheim op de kaarten ligt? 

(dit is een instinker, want Bergentheim was er 
nog niet, de naam ‘Bergentheim’ staat vermeld 
bij Oud-Bergentheim), 

•  wie weet wat de roze gebieden zijn? 
•  waarom is het kanaal een rechte lijn en de rivier 

een kromme?
•  Maken van opdrachten via opdrachtenformulier 
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Doen
bezoek aan het veenmuseum in Vriezeveen-Wes-
terhaar (met treintje door het gebied en rondlei-
ding met toelichting, o.a. over de maquette). 

Nabespreken 
In de klas de les afsluiten met een korte evalu-
atie; Wat hebben de leerlingen geleerd en ont-
dekt? Wat is ze bijgebleven (zie samenvatting)?

Extra suggesties
wanneer het klassikaal behandelen van de film-
pjes en kaarten volstaat, kan het maken van op-
drachten achterwege gelaten worden. andersom 
kan ook de klassikale uitleg tot een minimum 
beperkt worden en kunnen de leerlingen indivi-
dueel of in groepjes aan de slag met de opdrach-
ten. 
Het bezoek aan het veenmuseum kan ook ge-
combineerd worden met een wandeling door de 
Engebertsdijkvenen. Het veenmuseum in Vrieze-
veen-Westerhaar ligt hier pal naast. 

Tijdsduur 
In totaal circa 2 uur voor horen en zien. Voor het 
museumbezoek een ochtend of middag  uittrek-
ken. Bij een vervolgbezoek aan Engebertsdijkve-
nen bent u een dag kwijt. 

Lesbenodigdheden
Opdrachtenformulier 
Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
Achtergrondinformatie lezen en website bekijken
filmpjes en kaarten op digibord klaarzetten
contact opnemen met veenmuseum 
begeleiding en vervoer regelen bij bezoek naar 
museum

Informatie
Filmpjes:  
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20030328_hoogveen01
 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20030328_hoogveen03

Veenmuseum Vriezenveenseveld
Paterswal 11
7671 TB Vriezenveen
0546-658175 of 06-12496180
info@veenmuseum.nl

Neem over eventuele kosten contact op met het 
museum!
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Vraag bij de filmpjes
Kun je de woorden omcirkelen die met veen en turf te maken hebben?

stenen water meer brandstof hamer drogen

schep hou dieren klei graven auto 

gracht plantenresten zand grondsoort olie moeras

Vragen bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Oud Bergentheim en Bergentheim?

omcirkel het juiste antwoord

1.  Oud Bergentheim is ouder   |   jonger dan Bergentheim

2.  De bodem bij Oud Bergentheim bestaat uit zand   |   klei   |   veen  
 De bodem bij Bergentheim bestond uit zand   |   klei   |   veen  

3.  Het water vlakbij Oud Bergentheim heet  
  
 Het water vlakbij Bergentheim heet  

4.  In Oud Bergentheim zijn de wegen 
  
 In Bergentheim zijn de wegen  
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Hieronder zie je een aantal foto’s in Bergentheim zoals het er vroeger uitzag. Welke foto’s hebben met 
veen en turf te maken? Kleur het hokje in als je denkt dat het met veen en turf te maken heeft.  
En schrijf naast de foto’s wat je denkt te zien. 
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Foto 1 : wist je dat er vroeger grote schepen door het kanaal voeren?
Foto 5 :  wist je dat dit een plaggenhut wordt genoemd omdat de wanden van heideplaggen zijn ge-

maakt?
Foto 7 : wist je dat de trein vroeger hele andere dingen vervoerde dan mensen?
Foto 11 : wist je dat Huis ten Kate wit is gemaakt en daarom het Witte Huis heet?
Foto 15 : wist je dat de veenarbeider vroeger heel arm waren?
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Hieronder zie je een aantal foto’s in Bergentheim zoals het er nu uitziet. Welke foto’s zeggen iets over 
de geschiedenis van het veen en de turf in Bergentheim?
En wat zie je op die foto’s?



naar 
begin

inhoud

Foto 6 : wist je dat deze straat vernoemd is naar meneer Van Royen?
Foto 11 :  wist je dat de straatnaam ‘t Lijntje vernoemd is naar de spoorlijn die hier vroeger reed?  

Door de wagons op de spoorlijn kon het turf makkelijk vervoerd worden
Foto 14 : wist je dat veel van de zijsloten van het kanaal gedempt zijn?

Kun je nu ook de volgende vragen beantwoorden?
Wat is de Van Roijensweg vroeger geweest? 

Welke man heeft het Witte Huis laten bouwen?

Waarom werd het kanaal gegraven?

Waarom is het kanaal kaarsrecht? 
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Vraag bij de filmpjes
Kun je de woorden omcirkelen die met veen en turf te maken hebben?

stenen water meer brandstof hamer drogen

schep hou dieren klei graven auto 

gracht plantenresten zand grondsoort olie moeras

Vragen bij de kaarten
Wat zijn de grootste verschillen tussen Oud Bergentheim en Nieuw Bergentheim?

omcirkel het juiste antwoord

1.  Oud Bergentheim is ouder   |   jonger dan Nieuw Bergentheim

2.  De bodem bij Oud Bergentheim bestaat uit zand   |   klei   |   veen  
 De bodem bij Nieuw Bergentheim bestond uit zand   |   klei   |   veen  

3.  Het water vlakbij Oud Bergentheim heet rivier de Vecht 
  
 Het water vlakbij Nieuw Bergentheim heet  Overijssels Kanaal

4.  In Oud Bergentheim zijn de wegen krom
  
 In Nieuw Bergentheim zijn de wegen  recht
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Hieronder zie je een aantal foto’s in Bergentheim zoals het er vroeger uitzag. Welke foto’s hebben 
met veen en turf te maken? Kleur het hokje in als je denkt dat het met veen en turf te maken heeft. 
En schrijf naast de foto’s wat je denkt te zien. 

Foto’s: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19

Toelichting:
1 = Overijssel Kanaal: via het kanaal werd het water uit het veen afgevoerd (en later ook de turf)
2 = turfstrooiselfabriek aan de Oude Vaart: in deze fabriek werd turfstrooisel gemaakt, dit gebruikte 
men als vervanger voor stro.
4 = kiepkar met turf: hiermee werd de turf verzameld
5 = plaggenhut: hier woonden de veenarbeiders
7 = turf van een schip wordt overgeladen in de trein: via de trein werd het turf vervoerd naar bijvoor-
beeld het westen van het land
8 = werkende mannen op een wagon: via de wagon werd het turf afgevoerd
10 = Van Roijenswijk: vroeger was dit een sloot die het water uit het veen afvoer naar het kanaal (een 
wijk is een sloot die dwars op het kanaal ligt)
11 = Huis van de heer Van Royen: deze man heeft ervoor gezorgd dat het veen ontgonnen werd
15 = vervenershuis: hier woonden de verveners in (dit huisje had wanden van steen ipv plaggen)
17 = Kruidenierswinkel de Gouden Ploeg: bij deze winkel konden de turfschippers allerlei inkopen 
doen (..., maar ook sigaren, lampolie, enz.). De winkel ligt juist bij de brug over het kanaal omdat de 
schippers voor de brug moesten wachten tot die open ging, en zo tijd hadden om inkopen te doen. 
18 = arbeidershuizen aan de Hoopsteeweg: ook dit zijn huizen waar de verveners in woonden, deze zijn 
van baksteen
19 = staking van arbeiders: de veenarbeiders vonden dat ze te weinig loon verdienden

Hieronder zie je een aantal foto’s in Bergentheim zoals het er nu uitziet. Welke foto’s zeggen iets over 
de geschiedenis van het veen en de turf in Bergentheim?
En wat zie je op die foto’s?

Foto’s: 2, 4, 5, 6, 7, 11

Toelichting:
2 = Overijssels Kanaal: het kanaal bestaat nog steeds en is de drager van het dorp (in tegenstelling tot 
Slagharen waar het kanaal grotendeels gedempt is)
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4 = Het Witte Huis: hier woonde meneer Van Royen, het huis is in de loop der tijd wit gemaakt
5 = Van Roijensweg: deze weg is erg recht, omdat het vroeger een wijk was. De wijk is inmiddels ge-
dempt. Het Witte Huis staat precies in de as van deze weg.
6 = Van Roijensweg: de straatnaam verwijst naar meneer Van Royen, die erg belangrijk is geweest voor 
de ontginning van het veen
7 = Graven van familie ‘Veneman’: deze achternaam verraad uit welke streek ze komen
11 = Sloot bij ‘t Lijntje: nog een andere wijk, deze is niet gedempt. ‘t Lijntje is vernoemd naar een klein 
spoorlijntje dat hier vroeger lag om het turf af te voeren (niet te verwarren met het grote spoor dat 
langs de Oude Vaart lag)

Kun je nu ook de volgende vragen beantwoorden?

Wat is de Van Roijensweg vroeger geweest? een sloot
Welke man heeft het Witte Huis laten bouwen? meneer Van Roijen
Waarom werd het kanaal gegraven? om het water uit het veen af te voeren (en later om de turf af te 
voeren
Waarom is het kanaal kaarsrecht? het is door mensenhanden gegraven (hoe rechter, hoe sneller het 
water werd afgevoerd)

Afsluiting 
Laat enkele leerlingen op de kaart van 1900 aanwijzen:
• het kanaal 
• wijken (dwarssloten)
• de Oude Vaart
• de Gouden Ploeg 
• waar de Van Royenswijk heeft gelegen
• waar het spoor lag met de trein die de turf afvoerde
.....

Tip zelf nog op een aantal zaken:
• het ‘Honger Veld’ (op kaart 1850), verwijzing naar de armoe van de verveners
•  enkele verschillende wijken (op kaart 1900) (waarbij de meeste gedempt zijn): Bruchterwijk, Van 

Roijenwijk, Hoofdwijk, Kloosterdijk


