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Docentenhandreiking  

Ontginnen & bouwen 

Samenvatting
Stel je voor dat je aan iemand anders moet 
uitleggen hoe je van jouw huis naar school moet 
fietsen. Wat de snelste weg is. Hoe zou je dat 
dan doen? Zou je dat met woorden of gebaren 
vertellen of zou je er een tekening van maken? 
En hoe zou die tekening er dan uitzien? Zou er 
een weg op staan? En huizen? En misschien ook 
wel een vijver in de buurt… of een heuvel ? He 
stop, je hebt een kaart gemaakt!
Een cartograaf is iemand die kaarten maakt 
voor zijn beroep. Er worden al duizenden jaren 
kaarten gemaakt door cartografen. Mensen 
wilden altijd al weten hoe de aarde er precies 
uit ziet, hoe je van het ene land het beste in het 
andere kan komen, hoe de kustlijnen lopen, waar 
bergen zijn of juist water. Cartografen brengen 
dit allemaal duidelijk in beeld. De cartograaf 
meet met verschillende meetinstrumenten en 
noteert. Daarna maakt hij een kaart. Dat kan 
op papier, maar natuurlijk ook digitaal, op een 
computer.
Op sommige kaarten staan alleen land, water 
en wegen. Er zijn ook andere soort kaarten. 
Die laten bijvoorbeeld zien of er veel of weinig 

mensen in een gebied wonen of wie er de baas is 
van een stuk grond .
In de les gaan de leerlingen kaarten, gemaakt 
door cartografen vergelijken. De kaarten zijn van 
het dorp De Krim en laten zien hoe het dorp en 
de omgeving ontwikkeld zijn. 

Doelen van de les
1.  De leerlingen kunnen aan de hand van 

vergelijking van twee kaarten mimimaal drie 
verschillen aangeven tussen De Krim uit 1850 
en De Krim 1900. 

2.  De leerlingen kunnen door het zien van 
filmpjes en het beantwoorden van vragen 
minimaal drie kenmerken aangeven van een 
veenontginning

Werkvorm(en) 
Horen
Terugblik op periode van 1800 tot 1850 door 
een historische kaart laten zien waar het dorp 
De Krim nog niet op staat omdat het nog niet 
bestond. Daarna volgt een kaart van 1850-
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1900 waar ‘opeens’ een heel dorp opstaat. Hoe 
kan dat? De leerlingen beluisteren vervolgens 
een aantal filmpjes, over het ontstaan van 
hoogveen, hoe turf werd ontgonnen en hoe 
het dorp er vroeger uit zag. De leraar vraagt 
aan de leerlingen wat ze gezien hebben en  
vertelt zelf hierover naar aanleiding van de 
achtergrondinformatie. Om het gesprek op gang 
te brengen kunnen de volgende vragen worden 
gesteld: Wie kent het beeld ‘de turfsteker’ op het 
Turfstekersplein? Wie weet hoe turf eruit ziet? 

Zien
De leerlingen gaan in groepjes een historische 
kaart uit 1850 en 1900 bekijken en bestuderen. 
Per groepje gaan ze op zoek naar de relatie 
tussen de cultuurhistorische elementen uit de 
filmpjes en op de kaart. Hier hoort een vragenfor-
mulier bij. De kaarten worden als pdf bijgeleverd 
en kunnen op het digibord geprojecteerd worden 
of uitgeprint (in kleur) aan de leerlingen gegeven 
worden. 

Doen
Nabespreken van de les: kunnen de leerlingen 
minimaal drie verschillen aangeven tussen De 
Krim uit 1900 en nu en kunnen ze minimaal drie 
kenmerken van een veenontginning  aangeven.

Extra suggesties
1.  Eventueel kan er gekozen worden om 

een museum (zie informatie) te bezoeken 
die het leven in een veenontginningsdorp 
verbeeld aan de hand van turfblokken, oude 
gereedschappen, plaggenhutten en oude 
foto’s.

2.  In de bijlage zit een fietsroute langs objecten 
met dit thema. De fietsroute bestaat in totaal 
uit 12 punten. Eventueel kan een selectie 
worden gemaakt om de route in te korten. 
Deze punten kunnen ook wandelend bezocht 
worden. De opdrachten die genoemd zijn bij 
de fietsroute kunnen ook in de klas gemaakt 
worden (zonder te fietsen of te wandelen).

Lesbenodigdheden
•  internet: www.annodrenthe.nu (home/’start 

hier’, tabblad ‘kaarten’, klik onderaan op 
tijdvak 1850 en 1900) wij aanleveren van twee 
kaarten in pdf!!!

•  vragen- en antwoordformulier bij de 
historische kaarten 

•  heel kort filmpje over wat hoogveen is: http://
www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030328_
hoogveen01

•  kort filmpje over turf: http://www.schooltv.nl/
beeldbank/clip/20030328_hoogveen03

•  kaart fietsroute met legenda 
opdrachtenformulieren bij fietsroute 

Begeleiding
Wanneer de fietstocht met de hele klas plaats 
vindt zijn er 2 begeleiders nodig (inclusief 
leraar). Wanneer de fietstocht in groepjes wordt 
gepland, is per groepje een begeleider nodig.  
  
Tijdsduur
Les zonder fietstocht: 1 lesuur
Les met fietstocht: ochtend 

Voorbereidende werkzaamheden
•  regelen van begeleiders voor fietsroute
•  uitprinten fietsroute, opdrachtenformulieren 

en antwoordformulier 
•  eventueel lezen achtergrondinformatie
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informatie

Internetadressen
Interessante Internetadressen: 
•  leven in het veen: http://www.regiocanons.nl/

drenthe/coevorden/veen
•  een halve eeuw spitwerk, de Dedemsvaart: 

http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/
hardenberg/een-halve-eeuw-spitwerk

•  turf en schelpen, de kalkbranderijen: http://
www.regiocanons.nl/overijssel/salland/
hardenberg/turf-en-schelpen

•  Fototentoonstelling BuitenGewoon:  
Noorderlicht plaatst Veenkoloniën in 
wereldwijd perspectief 
http://www.noorderlicht.com/nl/projecten/
buitengewoon/

•  http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/
hardenberg/turf-en-schelpen

•  http://www.regiocanons.nl/drenthe/coevorden/
veen

Adressen museum 
Veenpark
Berkenrode 4
7884 TR Barger-Compascuum
0591-324444
www.veenpark.nl

Veenmuseum Vriezenveenseveld
Paterswal 11
7671 TB Westerhaar-Vriezenveensewijk
06-12496180
www.veenmuseum.nl

Openluchtmuseum Ellert en Brammert 
Tramstraat 73
7848 BJ  SCHOONOORD
tel. 0591-382421/ 0591-382746
info@ellertenbrammert.nl
www.ellertenbrammert.nl 
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Opdrachtformulier
ontginnen en bouwen 

Ga op internet naar de website  
www.annodrenthe.nu

Ga naar de homepagina
Klik op ‘start hier’
Ga naar het tabblad ‘kaarten’
Ga naar het juiste tijdvak (zie tijdbalk onderaan 
de pagina)
Zoek De Krim op en zoom hier naar toe

Bekijk de historische kaart van 1850 en 
beantwoord de volgende vragen:

• wat is de opvallende blauwe lijn?

• wat is het beginpunt en eindpunt van de lijn?

•  wat zijn de lijnen dwars op de dikke blauwe 
lijn?

•  wat zijn de kleine zwarte onderbrekingen in de 
blauwe lijn?

• waar bestaat het land uit?

• welke gebouwen staan er in De Krim?

Bekijk de historische kaart van 1900 en 
beantwoord de volgende vragen:

• wat zijn de roze vlakken?

• Wat zijn de witte en groene vierkantjes?

•  Het grootste deel van het land is in gebruik als: 

• Wat betekent ‘draaibr.’ en ‘tramstat.’?

•  Wat zijn de zwarte stippen langs de 
hoofdvaart?

• Welke gebouwen worden aangegeven? 

• Wat valt je op aan de ligging van de gebouwen?

•  Wat zijn de grotere rode gebouwen denk je en 
wat zijn de kleine?
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Vergelijk de kaarten en beantwoord de volgende 
vragen:
•  hoe heet het proces waarbij het veen wordt 

afgegraven (voor de turfwinning)?

•  waar zijn de eerste gebouwen van De Krim 
gebouwd?
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Kaart bij fietsroute
Ontginnen en bouwen

legenda
1. De turfsteker (Turfstekersplein)
2.  Trambaan en tramstation (Hoofdstraat 19, achterzijde van Horstra’s Hof)
3. Wijk (Horstra’s wijk)
4. Draaibrug (Coevorderweg)
5. Korenmolen (Coevorderweg 203)
6. Graansilo (Coevorderweg 191, Agrifirm)
7. Lutterhoofdwijk 
8.  Groninger boerderij (Parallelweg 19, boerderij Smeenk)
9.  Nederlands Hervormde Kerk (Parallelweg 39)

10. Kalkoven (Kalkwijk 5-7)
11. Vervenershuisje (Hoofdweg 92, naast de Gereformeerde Kerk)
12. Aardappelmeelfabriek (Fabriekswijk)
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Opdrachtformulier
Fietsroute Ontginnen en bouwen 

1 Voor 1850 bestond De Krim nog niet, het landschap bestond uit   .   .   .   .   .   .   Vanaf 1850 ontdekte 
men dat je van veen   .   .   .   .   kon maken door het te drogen. Turf werd vroeger gebruikt als   .   .   .   .   
.   .   .   .   .   , het werk ook wel het ‘bruine goud’ genoemd. Door het   .   .   .   .   .   weg te laten stromen 
via kanalen en sloten kon het veen worden gedroogd. Daarna moest de turf worden afgestoken. Dit 
was zwaar werk, mensen moesten hard werken voor weinig   .   .   .   .   De mensen waren arm en 
woonden in een   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Het beeldje herinnert nog aan deze tijd. De man is een   .   .   .   
.   .   .   .   .   .   . 
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Langs de Lutterhoofdvaart lag vroeger een   .   .   .   .   baan. Met de   .   .   .   .  werden personen, kolen 
en turfstrooisel vervoerd. In De Krim was vroeger een station bij restaurant en pension Horstra.

2

vroeger vroeger

vroeger nu

groep 5 & 6

LES2

naar 
begin

inhoud



Op dit punt kwam vroeger een zijkanaal uit op het hoofdkanaal. Het zijkanaal wordt ook wel een 
   .   .   .   genoemd. De straatnaam is er naar vernoemd. De kanalen zijn gegraven om het water af te 
voeren en het veen te laten drogen. Maar ze werden ook gebruikt om het turf met   .   .   .   .   .   .   .   af 
te voeren. Als je een stukje de straat in loopt, zie je dat de weg na de bocht erg   .   .   .   .   .   is. Veel 
van deze zijkanalen zijn gedempt. Het water is er niet meer, maar waar zijkanalen hebben gelegen, 
kun je nog wel herkennen aan de rechte wegen die hiervoor in de plaats zijn gekomen en aan de 
staatnamen.
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Waar een zijkanaal vroeger in het hoofdkanaal uit kwam, lag een   .   .   .   .   .   brug of   .   .   .   .   .   .   
brug. Vroeger lagen over bijna alle wijken bruggen zodat voetgangers, tram en auto’s de wijken over 
konden steken. 
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Vroeger stond hier een   .   .   .   .   .   molen. Hier werd van graan   .   .   .   .   gemalen. Het malen 
gebeurde met grote   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   die werden aangedreven door de .   .   .   .   Het meel werd 
verkocht aan de   .   .   .   .   .   .   die er brood mee bakte. De molen had aan twee kanten grote    
.   .   .   .   .   .   die precies tegenover elkaar stonden. Zo kon het graan gemakkelijk worden 
aangevoerd, een paard en wagen reed er aan de voorkant in en vervolgens aan de achterkant weer 
uit. Toen het onderhoud te duur werd en er niet meer voldoende inkomsten waren, werd de molen 
niet meer gebruikt. Alleen de stenen romp van de molen is nog bewaard gebleven. Aan de straatnaam 
kun je nog herkennen dat hier vroeger een molen stond. 
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De boeren verbouwden vroeger naast aardappelen ook graan. Vroeger stond hier een   .   .   .   .   .   .   .   
.   .   Een hoog gebouw waar graan in werd opgeslagen. Ook werd hier   .   .   .   .   brood geproduceerd. 
Het gebouw staat aan de Hoofdvaart. Met de takel kon een   .   .   .   .   .   met graan worden vol 
geladen. Naast de silo stond een   .   .   .   .   .   .   , hier werden graanproducten verkocht. Het gebouw 
is afgebroken, maar de   .   .   .   .   .   .   .   .   aan de voorzijde ligt er nog wel. 
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Hier zie je de Lutterhoofdwijk. Dit is een   .   .   .   .   .   .   dat van Dedemsvaart naar   .   .   .   .   .   .   .   
.   .   loopt. De Lutterhoofdwijk is kaarsrecht, daarom kun je zien dat het geen natuurlijke beek is 
maar door   .   .   .   .   .   .   is aangelegd. Via het kanaal werd het water in het veen afgevoerd en de 
turf vervoerd. Nadat het turf was weggegraven, bleven mensen hier wonen en werden er huizen 
en bedrijven gebouwd langs het kanaal. Zo is .   .   .   .   .   .   ontstaan. Het dorp heeft daarom een 
langgerekte vorm. 

7

vroeger nu

De grond die overbleef na het wegsteken van de turf was erg   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Het was zeer 
geschikt om   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   op te verbouwen.  Boeren uit het noorden trokken naar de 
Krim toe en bouwden   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Deze Groningse   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   zijn behalve 
groot, ook erg rijk versierd. In de tuin staan vaak mooie grote   .   .   .   .   .   .   bomen. Veel van deze 
boerderijen staan nog overeind. 

8

vroeger nu

groep 5 & 6

LES2

naar 
begin

inhoud



 
 

De Nederlands Hervormde   .   .   .   .   is één van de twee   .   .   .   .   .   .   in De Krim.  9

Dit is een   .   .   .   .   .   .   .   .   Het is een bijzonder gebouw, er zijn er maar een paar van in Overijssel. 
In deze oven werd kalk gemaakt uit   .   .   .   .   .   .   .   .   De   .   .   .   .   .   .   .   .   werden in de oven 
gedaan en onderin de oven werd een vuurtje gemaakt. Door de grote hitte kwam de kalk vrij. Kalk 
werd gebruikt in   .   .   .   .   .   .   Kalkovens staan meestal op plekken dichtbij veengebieden omdat het 
vuur werd gestookt op   .   .   .   .  
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Naast de kerk staat een huisje. Dit huisje is   .   .   .   .   .   vergeleken bij de andere huizen en 
boerderijen hier. Dit komt omdat dit vroeger de huisjes waren waar de ‘   .   .   .   .   .   .   .   .   .   ‘ in 
woonden, de mensen die het veen ontgonnen. Deze mensen waren vrij   .   .   .   en konden een groter 
huis niet betalen. 
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In deze fabriek werd vroeger zetmeel gemaakt uit .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   Vroeger lag hier een wijk 
waardoor de   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   per schip konden worden aangevoerd. De fabriek bestond uit 
verschillende gebouwen. De hoge pijp, ook wel   .   .   .   .   .   .   genoemd, staat nog steeds overeind. 
Ook de vier kleine   .   .   .   .   .   .   .   .   .   huisjes staan er nog. Hier woonden vroeger de mensen die 
in de fabriek werkten. De directeur woonde natuurlijk ook vlakbij de fabriek. De directeurswoning is 
afgebroken. 

12

vroeger

nu

groep 5 & 6

LES2

naar 
begin

inhoud



Bekijk de historische kaart van 1850 en 
beantwoord de volgende vragen:

•  wat is de opvallende blauwe lijn? 
LUTTERHOOFDVAART, KANAAL

•  wat is het beginpunt en eindpunt van de lijn? 
DEDEMSVAART - COEVORDEN

•  wat zijn de lijnen dwars op de dikke blauwe 
lijn? 
WIJKEN, ZIJKANALEN

•  wat zijn de kleine zwarte onderbrekingen in de 
blauwe lijn? 
BRUGGEN

•  waar bestaat het land uit? 
VEEN

•  welke gebouwen staan er in De Krim? 
GEEN, HET DORP BESTOND NOG NIET

Bekijk de historische kaart van 1900 en 
beantwoord de volgende vragen:

•  wat zijn de roze vlakken? 
VEENGRONDEN

•  Wat zijn de witte en groene vierkantjes? 
AKKERS EN WEILANDEN

•  Het grootste deel van het land is in gebruik als  
AKKERLAND (VERBOUWEN VAN O.A. 
AARDAPPELS)

•  Wat betekent ‘draaibr.’ en ‘tramstat.’? 
DRAAIBRUG, TRAMSTATION

•  Wat zijn de zwarte stippen langs de 
hoofdvaart? 
BOMEN

•  Welke gebouwen worden aangegeven?  
KERK, SCHOOL, AARDAPPELFABRIEK, ....

•  Wat valt je op aan de ligging van de gebouwen? 
ZE LIGGEN ALLEMAAL AAN DE HOOFDVAART/
HET KANAAL

•  Wat zijn de grotere rode gebouwen denk je en 
wat de kleine? 
GROTE GRONINGSE BOERDERIJEN EN KLEINE 
VERVENERS- EN ABEIDERSHUISJES

Vergelijk de kaarten en beantwoord de volgende 
vragen:
•  hoe heet het proces waarbij het veen wordt 

afgegraven (voor de turfwinning)? 
ONTGINNING, VEENONTGINNING

•  waar zijn de eerste gebouwen van De Krim 
gebouwd? 
AAN DE LUTTERHOOFDVAART

AntwoordFOrmulier  
 Ontginnen en bouwen 
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antwoordformulier
Fietsroute Ontginnen en bouwen 

1.  Voor 1850 bestond De Krim nog niet, het 
landschap bestond uit  MOERAS. Vanaf 1850 
ontdekte men dat je van veen TURF kon 
maken door het te drogen. Turf werd vroeger 
gebruikt als BRANDSTOF, het werd ook wel 
het ‘bruine goud’ genoemd. Door het WATER 
weg te laten stromen via kanalen en sloten kon 
het veen worden gedroogd. Daarna moest de 
turf worden afgestoken. Dit was zwaar werk, 
mensen moesten hard werken voor weinig 
GELD. De mensen waren arm en woonden in 
een PLAGGENHUT. Het beeldje herinnert nog 
aan deze tijd. De man is een TURFSTEKER.

2.  Langs de Lutterhoofdvaart lag vroeger een 
TRAMbaan. Met de TRAM  werden personen, 
kolen en turfstrooisel vervoerd. In De Krim 
was een station bij restaurant-pension 
Horstra.

3.  Op dit punt kwam vroeger een zijkanaal uit op 
het hoofdkanaal. Het zijkanaal wordt ook wel 
een WIJK genoemd. De straatnaam is er naar 
vernoemd. De kanalen zijn gegraven om het 
water af te voeren en het veen te laten drogen. 
Maar ze werden ook gebruikt om het turf met 
SCHEPEN af te voeren. Als je een stukje de 
straat in loopt, zie je dat de weg na de bocht 
erg RECHT is. Veel van deze zijkanalen zijn 
gedempt. Het water is er niet meer, maar waar 
zijkanalen hebben gelegen kun je nog wel 
herkennen aan de rechte wegen die hiervoor in 
de plaats zijn gekomen en aan de staatnamen.

4.   Waar een zijkanaal vroeger in het hoofdkanaal 
uit kwam, lag een DRAAIbrug of OPHAALbrug.  
Vroeger lag over bijna alle wijken een brug 
zodat voetgangers, tram en auto’s de wijken 
over konden steken. 

5.  Vroeger stond hier een KORENmolen. Hier 
werd van graan MEEL gemalen. Het malen 
gebeurde met grote MAALSTENEN die 
werden aangedreven door de WIND. Het 
meel werd verkocht aan de BAKKER die er 
brood mee bakte. De molen had aan twee 
kanten grote DEUREN die precies tegenover 
elkaar stonden. Zo kon het graan gemakkelijk 
worden aangevoerd, een paard en wagen 
reed er aan de voorkant in en vervolgens aan 
de achterkant weer uit. Toen het onderhoud 
te duur werd en er niet meer voldoende 
inkomsten waren, werd de molen niet meer 
gebruikt. Alleen de stenen romp van de molen 
is nog bewaard gebleven. Aan de straatnaam 
kun je nog herkennen dat hier vroeger een 
molen stond. 

6.  De boeren verbouwden vroeger naast 
aardappelen ook graan. Vroeger stond hier een 
GRAANSILO: een hoog gebouw waar graan in 
werd opgeslagen. Ook werd hier ROGGEbrood 
geproduceerd.  Het gebouw staat aan de 
Hoofdvaart. Met de takel kon een SCHIP met 
graan worden vol geladen. Naast de silo stond 
een WINKEL, hier werden graanproducten 
verkocht. Het gebouw is afgebroken, maar de 
WEEGBRUG aan de voorzijde ligt er nog wel. 

7.  Hier zie je de Lutterhoofdwijk. Dit is 
een KANAAL dat van Dedemsvaart naar 
COEVORDEN loopt. De Lutterhoofdwijk is 
kaarsrecht, daarom kun je zien dat het geen 
natuurlijke beek is, maar door MENSEN is 
aangelegd. Via het kanaal werd het water 
in het veen afgevoerd en de turf vervoerd. 
Nadat het turf was weggegraven, bleven 
mensen hier wonen en werden er huizen en 
bedrijven gebouwd langs het kanaal. Zo is DE 
KRIM ontstaan. Het dorp heeft daarom een 
langgerekte vorm. 
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8.  De grond die overbleef na het wegsteken van 
de turf was erg VRUCHTBAAR. Het was zeer 
geschikt om AARDAPPELEN op te verbouwen.  
Boeren uit het noorden trokken naar de 
Krim toe en bouwden BOERDERIJEN.  Deze 
Groningse BOERDERIJEN zijn behalve groot, 
ook erg rijk versierd. In de tuin staan vaak 
mooie grote BEUKENbomen. Veel van deze 
boerderijen staan nog overeind. 

9.  De Nederlands Hervormde KERK is één van de 
twee KERKEN in De Krim.  

10.  Dit is een KALKOVEN. Het is een bijzonder 
gebouw, er zijn er maar een paar van in 
Overijssel. In deze oven werd kalk gemaakt 
uit SCHELPEN. De SCHELPEN werden in de 
oven gedaan en onderin de oven werd een 
vuurtje gemaakt. Door de grote hitte kwam 
de kalk vrij. Kalk werd gebruikt in CEMENT. 
Kalkovens staan meestal op plekken dichtbij 
veengebieden omdat het vuur werd gestookt 
op TURF. 

11.  Naast de kerk staat een huisje. Dit huisje is 
KLEIN vergeleken bij de andere huizen en 
boerderijen hier. Dit komt omdat dit vroeger 
de huisjes waren waar de ‘VERVENERS‘ in 
woonden, de mensen die het veen ontgonnen. 
Deze mensen waren ARM en konden een 
groter huis niet betalen. 

12.  In deze fabriek werd vroeger zetmeel 
gemaakt uit AARDAPPELEN.  Vroeger lag hier 
een wijk waardoor de AARDAPPELEN per 
schip konden worden aangevoerd. De fabriek 
bestond uit verschillende gebouwen. De 
hoge pijp, wordt ook wel PIEPER genoemd, 
en staat nog steeds overeind. Ook de vier 
kleine ARBEIDERShuisjes staan er nog. Hier 
woonden vroeger de mensen die in de fabriek 
werkten. De directeur woonde natuurlijk ook 
vlakbij de fabriek. De directeurswoning is 
afgebroken. 

groep 5 & 6

LES2

naar 
begin

inhoud


