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Samenvatting 
In deze les bouwen de leerlingen voort op de 
les over boerderijen in groep 5 en 6. Toen ging 
het specifiek over streekgeboden boerderijen. 
Nu staat de overige bebouwing uit Bergentheim 
centraal. Gebouwen zeggen iets over de 
ontstaansgeschiedenis en economie van een 
plaats. Gebouwen kunnen een specifieke 
betekenis hebben in het dorp. Dat kan door hun 
plek (bv kerk midden in het dorp), functie (bv 
gemeentehuis), vorm en functie (watertoren) of 
betekenis (dorpshuis, school, gemeentehuis). 

Leerdoelen:
De leerlingen kunnen:
•  verschillen benoemen over de opbouw van 

Bergentheim tussen 1850 en in 1900
•  weten welke gebouwen er in Bergentheim 

nog herinneren aan de ontwikkeling van 
Bergentheim door de veenontginning.

Werkvorm
Horen 
De docent vertelt kort over de opbouw van 
Bergentheim en welke gebouwen er kwamen 
met de opkomst van de veenontginningen. De 
docent laat historische foto’s zien van deze 
gebouwen op het digibord en verteld het verhaal 
erbij. Na het gereedkomen van het kanaal (1850) 
kon de turf ook vlot afgevoerd worden en werden 
veel seizoensarbeiders aangetrokken om turf te 
steken. Deze bloeiende handel zorgt er voor dat 
Bergentheim aan het kanaal ontstaat. Er komt 
een station met de aanleg van de spoorlijn, een 
postkantoor en mijnheer van Royen bouwt zijn 
administratiekantoor. Het turf wordt gebruikt om 
de kalkovens te stoken, de kalk werd gebruikt 
om cement te maken. Al snel volgen een hotel, 
een kerk en school.

Zien
Aan de hand van een oude  historische kaart 
met daarop 5 wybertjes en een set fotokaarten 
met omschrijving moeten ze de plek vinden 
(zie opdrachtformulier). Met een huidige 
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topografische kaart kunnen de leerlingen 
uitzoeken welk gebouw waar zouden moet staan. 

Doen  
De leerlingen gaan in groepjes op pad op zoek 
naar de gebouwen die ze in de vorige opdracht 
omcirkeld hebben. Ze maken (digitale) foto’s van 
deze gebouwen. 

Nabespreken: bespreken de essentie van de les 
(eventueel aan de hand van de digitale foto’s). 
• Welke gebouwen staan er nog? 
• Welke niet meer?
•  Wat vind je er van dat ze verdwenen zijn, is dat 

erg?

Extra suggesties 
•  In Bergentheim is vrijwel alles van vroeger 

verdwenen. Opdracht: bedenk welk gebouw 
voor jou in Bergentheim betekenis heeft en 
waarom. Welk gebouw moet in Bergentheim 
blijven bestaan? Maak er een foto van met 
onderschrift waarom dit voor jou een belangrijk 
of het meest belangrijke gebouw is voor 
Bergentheim.

•  Volgend op vorige opdracht: “verkiezing van het 
meest Bergentheimse gebouw” .Hang de foto’s 
in de gang en de hele school mag stemmen.

Tijdsduur 
In totaal circa 4 uur.

Lesbenodigdheden
• digibord
•  uitprinten opdrachtformulier (en 

antwoordformulier)
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Hieronder zie je een kaart van Bergentheim uit 1905
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Binnen 
Je hebt 5 kaarten gekregen met gebouwen

(Groeps) Opdracht:
Op de kaart uit 1905 staan 5 tekentjes geplaatst.
Zoek uit welk wybertje bij de volgende gebouwen horen:
•  Turfstrooiselfabriek
• School
• Administratiegebouw van Van Royen
• Station
• Kalkoven

Opdracht 
Leg de kaarten van 1905 en nu naast elkaar; markeer de punten in de kaart van nu

Buiten 
Neem de kaarten van de historische foto’s mee en de kaart waar je de plekken hebt ingetekend.

Opdracht 
Ga met de kaart van nu in een groepje de plekken langs en kijk of je het gebouw kan vinden.
Schrijf op:
Staat het gebouw er nog?
Hoe ziet het er uit; is het veranderd?

Opdracht 
Bedenk een reden waarom er in Bergentheim zo veel of juist zo weinig oude gebouwen bewaard zijn 
gebleven. 

Extra 

Opdracht 
Stel je krijgt een vakantievriend uit het buitenland op bezoek en jij mag je vriend Bergentheim laten 
zien. Welk gebouw moet je vriend in ieder geval gezien hebben? 
Maak een foto van dat gebouw..
Zoek op via internet of je kan vinden hoe oud het is en wie het heeft gebouwd.
Schrijf dit op en vertel erbij waarom jij dit  een belangrijk gebouw vind voor Bergentheim. 
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Turfstrooiselfabriek

De turfstrooiselfabriek is in 1894 in gebruik genomen. De fabriek staat aan een vaart die dÁole Vaort 
werd genoemd en kwam uit in het kanaal. Langs de fabriek is het spoor aangelegd en later ook het  
station. d’Aole Vaort is nu gedempt.
De turf werd met schepen afgevoerd en daarom ligt de fabriek aan het water

De kalkoven

Aan de mond (het einde) van de Van Riggelenswijk in het kanaal stond de kalkoven. Voor de kakoven 
zie je het huis waar de familie Botter woonde. Mijnheer botter was de kalkoven baas.
In de kalkoven worden schelpen verbrand tot kalk. De kalk werd vervolgens weer gebruikt om 
mortel te maken. Mortel wordt gebruikt om te metselen. De schelpen werden met schepen 
aangevoerd, hoofdzakelijk uit de Waddenzee. Om de oven te stoken gebruikte men turf.
De Van Riggelenswijk is gedempt en heet nu anders; namelijk de Rouwbloksweg.
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Het station

In 1906 kwam de spoorlijn van Zwolle naar Emmen klaar. Mijnheer van Roijen had gratis grond 
beschikbaar gesteld voor de aanleg van laad- en losplaatsen. Nu de spoorlijn er was kon de turf 
per trein worden vervoerd. Mijheer van Roijen ging met zijn tijd mee; vervoer via trein was een 
aanzienlijke tijdswinst en kon de turf met grote hoeveelheden ook op plekken komen waar geen 
waterweg was. 

Het administratiekantoor van Van Roijen

Mijnheer van Roijen had veel grond die werd verveend. Om de administratie te kunnen doen van 
alle mensen die werkten in het veen had hij een kantoor nodig. Naast een oude boerderij liet hij dit 
kantoor bouwen.
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Postkantoor

In 1906 gaven de spoorwegen toestemming om in het station een telegraafdienst te openen. 
Daar kon de gemeente, tegen betaling,telegrammen laten bezorgen.
Een jaar later werd het postkantoor aan de Stationsstraat gebouwd.
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