Huiswerkopdracht 3: Plekjes van geluk
Inleiding
Tijdens de eerste bijeenkomsten van de cursus zijn er al weer veel zaken aan de orde geweest. Naast de
kennismaking met elkaar en de algemene introductie heb je meer informatie gehad over het ontstaan en de
natuur van Waterpoort. Ook ben je thuis aan de slag gegaan met historische kaarten.
Maar er bestaat geen betere manier om een gebied te leren kennen dan er zelf op uit te gaan! En dat ga je
met deze opdracht doen, gewapend met mobieltje of camera. Zoek een mooie dag uit en ga op pad in de
omgeving van je bedrijf. Te voet of met de fiets, zodat je het gebied echt kunt verkennen.
Hieronder staan drie opdrachten. Kies er een uit die je aanspreekt. Maar voel je vrij om twee of alle drie de
opdrachten te doen of te combineren. Je gaat op zoek naar interessante of mooie plekjes in de omgeving van
je bedrijf, plekjes van geluk.
1. Landschap
Er is veel verteld over het bijzondere landschap van Waterpoort. In het landschap zijn elementen daarvan
vaak nog goed te zien en soms zelfs geheel intact, zoals dijken, polders, typische bebouwing, kreken, vaarten,
benamingen, etc. Ga zelf op ontdekking en zoek plekken waar je dit goed kunt zien in het landschap. Maak
van die plekken foto’s en probeer de ligging en functie voor jezelf te duiden.
2. Historische kaarten
Jullie hebben ook gewerkt met historische kaarten van het gebied. Kies een plek uit op de historische kaart
die je intrigeert qua geschiedenis, naamgeving of persoonlijke betrokkenheid. Ga naar die plek en
fotografeer hoe deze er nu uit ziet. Kun je op internet misschien oude foto’s vinden van dezelfde plek? Het is
interessant om deze het heden te vergelijken en achtergronden te verzamelen.
3. Natuur
Waterpoort is rijk aan prachtige (delta)natuur. Fotografeer natuurelementen (planten, bomen, dieren, water,
etc) die een relatie hebben met Waterpoort. Waarom heb je juist deze natuur gefotografeerd? We horen het
graag.
Stuur je foto’s svp uiterlijk 30 maart naar IVN-stagiaire Anna Laming (a.laming@ivn.nl). Wij bundelen de
foto’s dan in een powerpoint, zodat we ze op 5 april kunnen bespreken. We kijken uit naar een mooi
‘beeldenpalet’ van Waterpoort!
Veel plezier!

