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OP BEZOEK BIJ EEN NEDERLANDS WERELDERFGOED

Mijn naam:

Klas:

Datum:

Ik ben nu bij het Werelderfgoed: 
Schokland / De Stelling van Amsterdam / De Molens van Kinderdijk / Willemstad Curaçao / Het 
Woudagemaal / De Beemster / Het Rietveld Schröderhuis / De Waddenzee / De Grachtengordel 
van Amsterdam / De Van Nellefabriek

Dat ligt in de provincie / het werelddeel:

Ben je hier wel eens eerder geweest? Weet je nog wanneer? 

Wat voor weer is het vandaag?
 ‡ Zijn er wolken? Wat voor soort wolken zie je?
 ‡ Staat er wind? Wat is de windrichting? 
 ‡ Is het helder? Kun je ver kijken?

ONDERZOEK HET WERELDERFGOED VAN ALLE KANTEN!
Beantwoord de volgende vragen over het Werelderfgoed waar je nu bent. Kruis aan. Je mag meer-
dere antwoorden geven.

Wat is je eerste indruk? 
Het is hier: groot / klein / indrukwekkend / veel te zien / kleurig / druk / stil / anders, namelijk…

Het Werelderfgoed is natuurlijk erfgoed.

 | Ja 

 | Nee

Het Werelderfgoed is cultureel erfgoed. 

 | Ja

 | Nee

Petra Gout
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Kruis aan wat je hier ziet:

 ‡ bomen  ‡ boten

 ‡ dieren  ‡ zandplaten

 ‡ bos  ‡ molens

 ‡ polders/weilanden  ‡ een fort

 ‡ een sluis  ‡ rechte wegen

 ‡ een gracht  ‡ sloten 

 ‡ de zee  ‡ een dijk

 ‡ bezoekerscentrum  ‡ strand

 ‡ machines  ‡ tuin

 ‡ meubels  ‡ een aarden wal

 ‡ een brug  ‡ huis/huizen

 ‡ straten  ‡ boerderijen

 ‡ gemaal  ‡ kerk

 ‡ ringvaart  ‡ schoorsteen

 ‡ beplanting  ‡ trap

Wat is oud en wat is nieuw hier?
Schrijf drie dingen op die nieuw zijn. Waar zie je dat aan?
Schrijf drie dingen op die oud zijn. Waar zie je dat aan?

Zie je hier bouwwerken (gebouwen)? 

 | Nee

 | Ja

Zo ja, welke bouwwerken zie je hier? 

Kies één bouwwerk dat je ziet. 
 ‡ Van welke materialen is het bouwwerk gemaakt? 
 ‡ Zie je versieringen die zijn aangebracht?
 ‡ Kun je aan de buitenkant zien wat er aan de binnenkant gebeurt?
 ‡ Welke vraag zou jij aan de makers van dit bouwwerk willen stellen?

Kun je een jaartal vinden bij dit Werelderfgoed?
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Welke geluiden hoor je hier?

 ‡ Vogels  ‡ Pratende mensen

 ‡ Auto’s  ‡ Muziek

 ‡ Stromend water  ‡ Vliegtuig

 ‡ Tractor  ‡ Iets anders namelijk...

Welke geuren ruik je?
Noem er drie. 

BEKIJK HET!
Ga op een plek staan waar je een goed overzicht hebt. Overleg met je docent.

 ‡ Omschrijf de omgeving van het Werelderfgoed. Gebruik vijf steekwoorden.
 ‡ Is de grond waarop je staat hard of zacht? Nat of droog? Voel het met je handen. 
 ‡ Hoe ver kun je hier kijken? Wat kun je nog net zien in de verte? Hoe ver is dat? Schat de 
afstand in meters. 

 ‡ Kun je zien wat het hoogste punt en wat het laagste punt is? Hoe zie je dat?
 ‡ Zie je meer water, land of een gebouwde omgeving vanaf dit punt? 
 ‡ Maak een vierkantje van je handen, kijk erdoorheen en teken wat je ziet!
 ‡ Draai je om en doe het nog een keer.
 ‡ Welke kleuren zie je het meest?
 ‡ Teken een plattegrond van het Werelderfgoed.

JOUW MENING
 ‡ Wat vind jij van dit Werelderfgoed?
 ‡ Is het goed bewaard gebleven?
 ‡ Wat is volgens jou de waarde van dit Werelderfgoed? 
 ‡ Het mooiste aan dit Werelderfgoed, mijn top drie:

1. 
2. 
3. 

 ‡ Moet het hier blijven zoals het is? Waarom wel of waarom niet?


