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Samenvatting
In deze les gaan de leerlingen verder op 
onderzoek uit als cartograaf. Na deze les kunnen 
ze door (oude) kaarten te lezen en te vergelijken, 
de belangrijkste verschillen opnoemen tussen 
Bergentheim in 1850 en nu.  

Leerdoelen
De leerlingen kunnen:
•  begrippen ‘topografische kaart’ en ‘historische 

kaart’ verklaren
•  de legenda, noordpijl en maatbalk/schaalstok 

toepassen
•  drie verschillen benoemen tussen 

Bergentheim in 1850 en in 1900
•  een kaart analyseren

Werkvorm
Horen 
De docent introduceert klassikaal de les aan de 
hand van een aantal  begrippen zoals 
•  topografische kaart (wat zie je daar op?)’, 
•  wat betekent op ‘schaal’,
•  wat is een legenda 

•  wat geeft de ‘noordpijl’ aan?
De docent laat verschillende typen kaarten zien 
zoals topografische kaarten uit de bosatlas en  
satellietbeelden in googlemaps (via digibord)

Zien 
Docent laat historische kaart zien ( van 1850 en 
1900 op digibord). Op oude topografische kaarten 
kun je zien hoe je straat, dorp en omgeving er 
vroeger uitzagen en hoe oud je huis is (op weke 
kaart staat het nog niet en op welke kaart wel, 
zo kun je je huis dateren). Enkele opvallende 
verschillen klassikaal benoemen.

Doen 
Maken van opdrachten (individueel of in 
groepjes) bij drie kaarten uit verschillende 
periodes. (leesopdrachten en verklarende 
opdrachten). 

Nabespreken
Essentie van de les bespreken: wat zijn 
belangrijkste verschillen tussen oude en huidige  
Bergentheim?
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Tijdsduur 
In totaal circa 3 uur (elke les ca 1 uur)

Extra suggesties
•  Bij het onderdeel ‘Horen’ kan de docent de 

opdracht aan de leerlingen meegeven om 
zelf allerlei verschillende soorten kaarten 
te zoeken en mee te nemen naar school. 
Alle kaarten kunnen worden opgehangen. 
Klassikaal bepalen welke kaarten 
topografische kaarten zijn (de overige kaarten 
zijn bijvoorbeeld wegenkaarten, wandelroutes, 
weerkaarten, enz)

•  Het onderdeel ‘Doen’ aanvullen met een extra 
opdracht bijvoorbeeld voor meerkunners: 
Maak zelf een topografische kaart van hoe jij 
denkt dat Bergentheim er nu uitziet (zonder 

stiekem in de atlas te spieken!). Gebruik de 
kaart van 1900 als onderlegger. Geef aan waar 
kerken, belangrijke wegen, de spoorlijn en 
je eigen huis staat. Klassikaal ‘controleren’ 
a.d.h.v. huidige topografische kaart op digibord 
laten zien.

Lesbenodigdheden
• digibord
•  oude topografische kaarten van 1850,1900 en 

2004 (bijgevoegd in lespakket)

Voorbereidende werkzaamheden 
•  uitprinten opdrachtformulier

Informatie
Achtergrondinformatie uit de bijlage
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Opdracht 
Bergentheim op de kaart

Historische topografische kaart 1850 
•  Zoek de volgende dingen op de kaart: 

‘Bergentheim’, ‘Hardenberg’,  ‘De 
Bergentheimer beek’, ‘Slot’, ‘voetveer’, ‘tol’. 

•  Wat betekent de groene kleur? (rond de rivier 
De Vecht en de Bergentheimer beek)

•  Zoek het Bergentheimer Veen op. Hoe wordt dit 
genoemd in de legenda?

•  Lees hoe alle veengebieden heetten. Wat valt 
je op? 

•  Welke typen wegen worden aangegeven?
•  Wat betekent dit (plaatje legenda-eenheid 

‘duinen). Komt dit voor bij Bergentheim? Waar?
•  Noem minstens vier legenda-eenheden die niet 

op deze kaart voorkomen?
•  Bergentheim ligt ten noorden / oosten / zuiden 

/ westen van Hardenberg 

Historische topografische kaart 1900 
•  Zoek de volgende dingen op de kaart op: ‘Ambt 

Hardenberg’, ‘Overijssels Kanaal’, ‘De Gouden 
Ploeg’, ‘Turfstrooiselfabr.’, ‘school’, ‘Van 
Roijenwijk’

•  Wat betekent de gestippelde lange lijn die 
parallel langs het kanaal loopt en langs de 
Turfstrooiselfabriek loopt? 

•  Wat betekenen de gestippelde lijnen bij de 
rivier De Vecht?

•  Wat betekent dit?:

 

•  Komen deze voor bij Bergentheim? Waar? Wat 
betekent de witte kleur? En waarom worden ze 
meestal omringd door beplanting?

•  Wat betekent ‘vlotbr.’? En wat is dit eigenlijk?

•  Wat zijn de blauwe lijnen in de roze 
veengebieden?

•  Hoeveel bruggen zijn er over het kanaal?

Huidige topografische kaart (kaart 2004)
•  Zoek de volgende dingen op de kaart op: 

‘Bergentheim’, ‘Oud-Bergentheim’, ‘Oude 
Vaart’, ‘Slothoeve’, ‘N343’, ‘Hoofdwijk’, ‘Van 
Royensweg’

•  Kun je nog veen ontdekken?
•  Waar loopt het kanaal heen naar het zuiden?
•  Welke vorm hebben de weilanden en akkers 

rechts van het kanaal? Waarom denk je dat ze 
deze vorm hebben?

•  Veel boerderijen in dit gebied hebben 
namen. Noem twee boerderijnamen in Oud-
Bergentheim en twee boerderijnamen rechts 
van het kanaal?

•  Wat betekent het grid van vierkanten op de 
kaart? Hoe groot is één blok?

•  Hoeveel bruggen zijn er over het kanaal?

Verschillen tussen de drie kaarten
•  Welke objecten staan op wel de oude kaarten 

maar niet op de huidige kaart?
•  Welke objecten staan niet op de oude kaarten 

maar wel op de huidige?
•  Wat valt je op als je naar het veen kijkt en de 

manier van verkavelen?
•  Wat valt je op aan de rivier De Vecht als je naar 

alle drie de kaarten kijkt?
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Legenda bij kaart 1900
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Legenda bij kaart 1800


