
Naam:

Klas:                                Datum:     

ontdek de plek

1. Landschap
De molens van Werelderfgoed Kinder dijk staan in een 
 typisch Hollands polderlandschap.
Onderzoek de volgende vragen. Gebruik internet, je school
boeken en een atlas. 
a. Welke landschappen zijn er nog meer in Nederland?
b. Wat hebben de polders te maken met het leven onder de 

zeespiegel?
c. Noem minstens vijf kenmerken van een 

polderlandschap. 

2. Ontstaan
Lees op www.kinderdijk.nl/geschiedenis over het ontstaan 
van dit gebied. 
a. Hoe heet de landstreek waarin Kinderdijk ligt? 
b. Hoe heten de polders rondom Kinderdijk?

3. Kenmerken
Welke kenmerken van het polderlandschap zie je terug 
in de voorbeelden in de ‘Lessen VO inspiratie voor kunst’ 

(www.kinderdijk.nl/educatie/lessen):
a. Het filmpje van de bluegrass band The 
Hackensawboys.

b. Het schilderij ‘Panorama van de molens van de 
Overwaard’, geschilderd in 1933 door J.E. van de Wete
ring de Rooij.

c. De foto’s over Kinderdijk.

Opdracht
1

Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. 
In deze lessen leer je meer over hoe dit typische polderlandschap een inspiratiebron is voor de kunsten. Je 
doet inspiratie op om je eigen kwaliteiten als kunstenaar te showen. 

Vul in dit vak je antwoorden in

http://www.kinderdijk.nl/geschiedenis
http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen):


doe je ding!
Opdracht

2

Vul in dit vak je antwoorden in1. Bekijk het schilderij ‘Panorama van de molens 
van de Overwaard’.
a. Je hebt het schilderij in les 1 al gezien. Is het groter of 

kleiner dan je had gedacht?
b. Waar hangt het in het Waardhuis? Vind jij dit een mooie 

plek? 
c. Past de lijst bij het schilderij?
d. Hoeveel molens tel je? Waarom staan niet alle molens 

erop? 

2. Bekijk ook het ‘Regentenschilderij’.
a. Waarom hebben deze mannen zich laten vastleggen in 

een schilderij? 
b. Waarom hangt het schilderij in deze kamer?
c. Wanneer is dit schilderij gemaakt? Door wie? Kun je dat 

zien? Waarom wel/niet?
d. Naar wie kijkt de hond? Wat zou dat betekenen? 

3. Het Waardhuis ligt in de kleinste polder ter 
wereld. 
a. Kun je deze polder zien?
a. 

4. Oud en Nieuw
Zoek buiten de plek waar de schilder het ‘Panorama van de 
molens van de Overwaard’ in 1933 heeft gemaakt. 
a. Heeft hij voor een laag of hoog standpunt gekozen?
b. Welke verschillen zie je met de situatie van nu? Wat is 

anders? Zoek 5 verschillen.
c. Wat is hetzelfde gebleven? Noem 5 overeenkomsten.

d. Maak het Panorama compleet, teken of fotografeer ook 
de molens van de Nederwaard.

Kinderdijk Kijkwijzer
Zoek de plekken en maak de vragen.

Naam:

Klas:                                                               Datum:



oude film
Opdracht

3

5. Wat een uitzicht!
Loop de Middelkade af voorbij de bezoekersmolen richting 
de Blokweerse wipmolen. Ga daar op de brug staan. Draai 
langzaam 360 graden rond en kijk goed om je heen. 
a. Wat vind jij van dit uitzicht?
b. Hoeveel molens tel je? 
c. Wat zie jij hier van het unieke polderlandschap?  

 À Wuivende rietkragen
 À Groene graslanden
 À Oogstrelende vergezichten
 À Overweldigende wolkenhemel
 À Kwetterende vogels
 À Standvastige dijk
 À Eenzame fietser
 À Blinkende slootjes
 À Kaarsrechte kanalen
 À Brommend bootje
 À Fotograferende toerist
 À Draaiende molens

d. Stel je bent een fotograaf welk beeld leg je vast vanaf dit 
punt? Maak verschillende foto’s.

e. Stel je bent muzikant. Welke geluiden leg je vast? Welk 
ritmes en melodieën horen hier? Schrijf ideeën op.

f. Stel je ben een schilder. Welk panorama leg je vast? Wel
ke kleuren zou je gebruiken? Maak schetsen.

Oude film
Zoek op www.kinderdijk.nl/educatie/lessen naar de 
filmpjes ‘Molens uit vroeger dagen’.
a. Bekijk het filmpje uit 1965. Wat valt je op? 
b. Kijk naar het filmpje uit 1927. Waarom is hierbij geen 

geluid? Waaraan zie je dat dit filmpje oud is? 
c. Maak een geluidstrack voor deze beelden uit 1927. Wel

ke geluiden gebruik je? Hoe maak je die? Welke muziek 
vind je passen? Welke instrumenten gebruik je daarvoor?

c. Schrijf zelf een tekst voor de commentaarstem. Draag 
het voor. Oefen met je stem.

Vul in dit vak je antwoorden in

Vul in dit vak je antwoorden in

doe je ding!
Opdracht

2

http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen


wat leerde je?

extraatjes

Opdracht
4

Vul in dit vak je antwoorden in

Vul in dit vak je antwoorden in

Wat leerde je?
Wat heb jij geleerd over Werelderfgoed Kinderdijk als inspi
ratiebron voor de kunsten. Noem drie dingen:

1

2

3

1. Aardrijkskunde opdracht
a. Maak een werkstuk over het landschap in de Alblasser

waard, het gebied rondom Kinderdijk. Neem informatie 
op over de ontstaansgeschiedenis, grondsoorten, hoogte
ligging, invloed van de mens op het landschap, infra
structuur en bebouwing.

b. Vergelijk Werelderfgoed Kinderdijk met een wereld
erfgoed aan de andere kant van de wereld. Gebruik de 
interactieve werelderfgoedkaart op www.unesco.nl. 
Welke werelderfgoed kies je? Wat zijn de verschillen en 
de overeenkomsten met Kinderdijk? Wat kun je vertellen 
over het landschap?

http://www.unesco.nl


extraatjes

2. Haagse School 
De Haagse School is een schilderstijl van een groep ge
lijkgestemde (landschap)schilders. Verdiep jezelf in deze 
schilderstijl. 
a. Wat zijn de kenmerken? 
b. Welke schilders behoren bij de Haagse School? 
c. Zoek afbeeldingen van schilderijen die zijn gemaakt in 

Kinderdijk door schilders van de Haagse School. Wat valt 
je op? 

 

3. Filosofie opdracht
Filosofeer over de volgende vragen:
a. Wat betekent inspiratie? 
b. Door wie of door wat laat jij je graag inspireren? 
c. Waarom is inspiratie belangrijk?
d. Hoe reis jij door het landschap? 
e. Welke zintuigen gebruik je bij het reizen?
f. Wat is het verband tussen landschap en inspiratie?

4. Taalopdracht
Woorden schieten soms te kort om de schoonheid van het 
landschap te omschrijven.
a. Wat is de betekenis van het woord landschap? Zoek het 

op in het woordenboek.
b. Zoek tien bijpassende bijvoeglijke naamwoorden.
c. Maak een superlange zin, een ultrakorte en een hele 

mooie zin met het woord landschap.
d. Verwerk de zinnen in een gedicht of tekst voor een rap. 

Vul in dit vak je antwoorden in


