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Docentenhandreiking  

de vecht

Samenvatting 
Uitgangspunt in deze les is de ontwikkeling van het 
gebied rond Hardenberg. De leerlingen gaan via 
topotijdreis.nl, een website met kaarten uit diverse 
perioden, onderzoeken hoe de Vecht rond Baalder 
door de jaren heen is gewijzigd en welk stuk er 
gedempt zou kunnen zijn op de foto. Daarbij komt 
het lezen van kaarten aan de orde; hoe lees je die en 
wat kun je er allemaal op zien. Door oude en nieuwe 
kaarten te vergelijken kun je de geschiedenis van een 
gebied of dorp goed in beeld krijgen.

Doel van de les: 
De leerlingen kunnen een kaart op hoofdlijnen lezen.
De leerlingen kunnen aan de hand van vergelijkingen 
van een aantal kaarten uit diverse perioden minimaal 
twee verschillen aangeven tussen het gebied rond 
Hardenberg toen (begin 20e eeuw) en nu.

Werkvorm 
Stap 1
De docent introduceert de les en laat de topografi-
sche kaart van 1925 op het digibord zien (opzoeken 
via www.topotijdreis.nl, vul Hardenberg in bij ‘zoek-

term’ en verschuif links de wijzer naar 1925. Als het 
goed is opent de kaart op 1925). De kaart is makkelijk 
in  – en uit te zoomen. 
Dit is een kaart van bijna 100 jaar geleden. Vragen:
•  Wie weet waar het noorden ligt? (zuiden, oosten en 

westen). Zoom de kaart iets in tot Hardenberg in het 
midden ligt;

•  Wie weet waar Hardenberg ligt?
•  Weet er ook iemand waar de wijk Baalder ligt (waar 

we nu zijn? Instinker, de wijk was toen nog niet 
gebouwd!)

•  Wat zie je nog meer op de kaart staan (wegen, 
water, groen (landschap en bos), rood (huizen of 
andere gebouwen)?

Een andere historische kaart kan opgezocht worden 
via: https://geo.overijssel.nl/viewer/app/master/v1
•  Klik kaartlagen aan rechts in het beeld
•  Klik op map algemeen en dan op historische 

kaarten; er verschijnt een rijtje kaarten uit diverse 
perioden. 

Let op de site is vrij traag

Stap 2 
Leerlingen maken onderzoeksopdrachten via een 
opdrachtenformulier.
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Stap 3 
Nabespreken: klassikaal de les afsluiten met een 
korte evaluatie; wat hebben de leerlingen geleerd en 
ontdekt? Wat is hen bijgebleven ?

EXTRA SUGGESTIE: 
Er is een bonusopdracht voor leerlingen die het 
snel doorhebben

Tijdsduur 
In totaal 1 lesuur (45 min) 

Lesbenodigdheden
•  Opdrachtenformulier 
•  Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
•  Achtergrondinformatie lezen  
•  Kaarten op digibord klaarzetten
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Opdrachtenformulier
de vecht
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De legenda of legende is het gedeelte van een kaart of model waarop wordt uitgelegd wat de kaartsymbolen 
en kleuren op de kaart betekenen. 

Opdracht 1 
Bekijk de legenda die bij de kaart van 1925 hoort. Hoeveel van de onderdelen die op de legenda staan kun je 
terugvinden op de kaart? Vink in de legenda maar aan welke dat zijn. 



Opdrachtenformulier

naar 
begin

inhoud

baalder
groep 5 & 6

LES1

Kijk naar de kaart van 1925, dit is de situatie van Hardenberg iets minder dan  
100 jaar geleden. 

1. De kaart heeft een aantal blauwe lijnen. Wat wordt er aangegeven in het blauw?

2. Wat zijn de rode lijntjes?

3. Er loopt bovenin de kaart ook een slingerende lichtblauwe lijn. Dat is een rivier. Weet jij welke?

4. Wat betekent het lichtgroen? En het donkergroen?

5. Je ziet daar een groepje rode stipjes. Wat zouden dat zijn?

6. Wat vormen die rode stipjes samen?

7.  Je ziet een lange zwarte lijn met kleine zwarte streepjes die van onder naar boven een beetje schuin door 
de kaart loopt. Wat zou dat zijn?
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8.  Noem eens drie dingen die hetzelfde zijn als in 1925?

9. Noem eens drie dingen die nu anders zijn dan in 1925?

Kijk naar de kaart van nu
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Als je nu eens kijkt naar de kaart van 1900, dan naar die van 1925 en dan naar die van nu. Wat is dan het 
grootste verschil als het om de Vecht gaat?

Bonusopdracht

Ga naar de website  www.topotijdreis.nl, vul Hardenberg in bij ‘zoekterm’ en verschuif links de wijzer naar 
1900, dat is omhoog. Zoom met de +  in tot je Hardenberg en Baalder in beeld hebt zoals hieronder.
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1.  De kaart heeft een aantal blauwe lijnen. Wat wordt er aangegeven in het blauw?  
Water

2.  Wat zijn de rode lijntjes?  
Wegen

3.  Er loopt boven in de kaart ook een slingerende licht blauwe lijn. Dat is een rivier. Weet jij toevallig welke? 
De Vecht

4.  Wat betekent het lichtgroen? Weiland En het donkergroen?  
Bos

5.  Je ziet een groepje rode stipjes. Wat zouden dat zijn?  
Gebouwen

6.  Wat vormen die rode stipjes samen?  
Een dorp

7.  Je zien een lange zwarte lijn met kleine zwarte streepjes die van onder naar boven een beetje schuin door 
de kaart loopt. Wat zou dat zijn?  
Spoorweg  
Nb de leerlingen kunnen met behulp van de legenda ook zelf kijken of hun antwoorden goed zijn. 

8.  3 overeenkomsten:  
De Vecht loopt er nog steeds en ongeveer ook op dezelfde plek; het Overijsselse kanaal ligt er ook nog; en 
de spoorweg met de weg erlangs bestaat ook nog.

9.  3 verschillen:  
ander kleur gebruik van de kaart (gebouwen niet rood maar zwart en wegen niet rood, maar rood of geel); 
Hardenberg is veel groter geworden, wijk Baalder is erbij gebouwd bijvoorbeeld; en de Vecht heeft minder 
slingerende zij-armen.

Bonusopdracht 
Als je kijkt naar de kaart van 1900, dan naar die van 1925 en dan naar die van nu. Wat is dan het grootste 
verschil als het om de Vecht gaat? 
De rivier is minder slingerend gemaakt. Dat heet gekanaliseerd. Zo werden de vele bochten afgesneden en 
dat was beter voor de scheepvaart. Het kanaliseren is in 1908 gebeurd, dus voor die tijd kronkelde hij heel 
erg, daarna veel minder. Als je met de schuif op topotijdreis door de jaren heen gaat, kun je dat mooi zien.
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Antwoordenformulier 


