Cursusopdracht 2: Historische kaarten
Inleiding
Het landschap verandert voortdurend onder invloed van de natuur en de mens. Ook het gebied van De
Groote Heide 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.

Opdracht Historische kaarten
Vooraf: Je doet deze opdracht met enkele medecursisten bij jou uit de buurt. De cursusleider heeft vooraf
drie- of viertallen gemaakt voor de breakoutrooms.
Stappen:
1. Eén persoon in jullie groepje zet de website www.topotijdreis.nl open. Deze website heeft met
behulp van vele topografische kaarten een tijdreis van het Nederlandse en het aangrenzende
Belgische landschap gemaakt van 1815 – nu.
2. Deze persoon deelt via ‘share screen’ zijn/haar scherm met de website www.topotijdreis.nl , zodat
de anderen in de breakoutroom dit scherm ook kunnen zien.
3. Probeer het hele gebied van Natuurgrenspark De Groote Heide op het scherm te krijgen.
4. Schuif de tijdbalk links naar het jaar 1850.

VRAAG 1 (5 minuten):
Wat valt je in het algemeen op aan het landschap in 1850? Weet je nog wat gastspreker Cor de Jong over
deze periode vertelde? Kijk evt. in je cursusboekje op pag. 18.
Noteer achterin je cursusboekje zoveel mogelijk opvallende zaken. Let ook op namen van plaatsen en
streken; wat valt je op?
5. Blijf nog even in 1850. Zoom in zodat je jullie plaats (bijv. Achel) ziet en een straal van ca. 10 km.
VRAAG 2 (10 minuten):
Let op, deze opdracht is best lastig.
a. Probeer samen zoveel mogelijk plekken anno 2021 op de kaart van 1850 te herkennen. Noteer
deze.
b. Kun je zo precies mogelijk de plek van je bedrijf aanwijzen? (je mag daarbij nog verder inzoomen)

6. Blijf ingezoomd op je plaats en een straal van ca. 10 km. Schuif de tijdbalk naar 1920, de periode na
de eerste grote ontginningen.
VRAAG 3 (10 minuten):
In 70 jaar tijd is het landschap enorm veranderd, mede door de industriële revolutie.
a. Wat zijn de grootste verschillen? Schrijf ze op. Kun je ze verklaren?
b. Als het goed is herken je de 3 beekdalen van de Dommel, Warmbeek/Tongelreep en de Aa’s in
het landschap. Wat valt je op in het landschap er omheen?
7.

We reizen door naar 2020. Je zult zien dat er enorm veel is veranderd.

VRAAG 4 (10 minuten):
Wat soms hetzelfde is gebleven, zijn de namen van vroegere gehuchten of wegen. Welke namen in de
buurt van je bedrijf vond je ook al op de kaarten van 1850 of 1920? Hebben ze wellicht te maken met het
landschap? Noteer deze en probeer verbanden aan te geven.

