Cursusopdracht 2: Historische kaarten
Inleiding
Het landschap verandert voortdurend onder invloed van de natuur en de mens. Ook het gebied van
Waterpoort is in duizenden jaren tijd enorm veranderd, en zelfs de laatste eeuwen nog. Een mooie manier
om de verandering in het landschap te bekijken is aan de hand van oude kaarten. Dit gaan we met deze
opdracht doen. We doen deze opdracht met topografische kaarten uit de periode 1815-2020 die te vinden
zijn op www.topotijdreis.nl.

Opdracht: Historische kaarten
Stap 1: Pak met de schuifbalk aan de linkerkant de kaart van 2021 op www.topotijdreis.nl.
1. Zoom met je muis in op de omgeving van je bedrijf, echter wel zodanig dat je ook een flink stuk
omgeving ziet.
2. Klink linksboven op de knop ‘vergelijken’. Schuif nu de tijdbalk links naar het jaar 1850. Je ziet nu de
kaarten van 2021 en 1850 naast elkaar.
VRAAG 1:

Welke plaatsen/gebieden herken je op de kaart? Noteer deze in je aantekeningenboekje.

VRAAG 2:

Wat is er de afgelopen 170 zoal veranderd in de omgeving van je bedrijf? Schrijf zoveel
mogelijk zaken op die je opvallen.



Schuif nu de tijdbalk naar het jaar 1935. Zet er eventueel de kaart van 1850 naast.

VRAAG 3:

Wat valt je op aan het landschap in 1935? Kun je op basis van de kaart iets vertellen over de
natuur en het landschap? Bijv. over de hoogte van het gebied, nat of droog gebied, rivieren,
turfwinning, inpoldering, slikken en gorzen, begroeiing, bewoning, namen van wegen en
polders? Noteer opvallende zaken.



Neem de notities mee naar cursusbijeenkomst 2.

TIP!
Stap eens op de fiets en ga met de kaarten uit 1935/2018 naar een plek in de buurt van je bedrijf. Kijk heel
goed naar het landschap: hoogteverschillen, sloten, kleuren, begroeiing, bebouwing, boomwallen,
bijzondere elementen, straatnamen, etc. Herken je dingen van de kaart uit 1935 ook in het veld?

