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ARGUS CLOU GESCHIEDENIS | LESSUGGESTIE | GROEP 6/7 

Op reis langs bouwwerken
Onderzoek naar bijzondere gebouwen in Nederlandse provincies

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: onderzoek  |  Werkwijze: individueel

Wat heb je nodig?

• printer

• stevig papier om je pagina te maken

• stiften

Hoe goed ken jij Nederland? Wat weet jij van beroemde bouwwerken in de provincies? Doe de 

test en ga op onderzoek uit.

Deze les is geschreven bij Very Mappy 

Nederland. Meer informatie over deze speel- en 

kleurplaten vindt u op www.verymappy.com. Ook 

zonder de kaart kunt u de les in uw klas doen. 

Tip voor de leerkracht

Zorg ervoor dat elk kind een ander bouwwerk 

onderzoekt.

Antwoorden
Opdracht 1

1 Pier, Scheveningen

2 Dom, Utrecht

3 Binnenhof, Den Haag

4 Oosterscheldekering, Zeeland
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Op reis langs bouwwerken
Onderzoek naar bijzondere gebouwen in Nederlandse provincies

Hoe goed ken jij Nederland? Wat weet jij van beroemde bouwwerken in de provincies?  

Doe de test en ga op onderzoek uit.

Opdracht 1

Herken jij deze gebouwen? Trek een lijn van het plaatje naar het goede gebouw.

1    

2    

3   

4   

Foto’s: Shutterstock

Domtoren, Utrecht

Deltawerken, Zeeland

Pier, Scheveningen

Binnenhof, Den Haag
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Opdracht 2

Welke bijzondere, beroemde bouwwerken zijn er in jouw provincie? Zoek het uit. 

Doe het zo:

Ik woon in de provincie   .

Een beroemd gebouw in deze provincie is   .

Het wordt gebruikt als   .

Opdracht 3

Kies een bijzonder gebouw waar je meer over wilt weten. Je mag een van de bouwwerken uit 

opdracht 1 of 2 gebruiken, maar je kunt ook een gebouw kiezen waar je misschien wel eens 

geweest bent. Onderzoek voor dit gebouw:

• waar het staat.

• wanneer het gebouwd is.

• wat de functie van het gebouw vroeger was.

• wat de functie van het gebouw nu is.

•  bijzondere dingen over dit bouwwerk: is het ooit ingestort, veranderd, veroverd, enzovoort? 

Is het heel hoog of heel groot of heel oud? Waarom is of was het zo'n belangrijk of bijzonder 

bouwwerk?

Schrijf het op een blaadje. 

Opdracht 4

Maak een pagina voor een boek over jouw gebouw. Zoek een plaatje en schrijf de antwoorden op 

de vragen er netjes bij.

Met de hele klas krijg je zo een boek met alle bijzondere bouwwerken van Nederland.


