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THEMA           GLOBETROTTEN 
 

NEDERLAND       ZAGEN / VERVEN 

 
Wist je dat?: 

Nederland staat in het buitenland bekend om zijn klompen, molens en vooral ook tulpen. 

In Aalsmeer is een bloemenveiling waar heel wat tulpen worden verhandeld. Ook andere 

bloemen. Wist je dat haast alle bloemen die worden verkocht in winkels over de hele wereld in 

Aalsmeer zijn geweest?Mooie bloemen uit Afrika gaan per vliegtuig naar Aalsmeer en 

worden daar op de veiling doorverkocht aan bijvoorbeeld China, Amerika of zelfs weer terug 

aan Afrika. 

De tulpen komen haast allemaal uit Nederland en vinden ook via Aalsmeer hun weg. 

 

 

Weten 
Techniek: zagen, schuren, tekenen   

Materiaal: triplex (rest)hout, potlood, poster basistechniek zagen  

Gereedschap: figuurzaag, fretboor, schuurpapier, vijl ,potlood, futselplank, liniaal 

 

Techniek: Weet je nog hoe je moet zagen? 

  Lees anders goed de basistechnieken nog eens door. 

 

Opdracht: 

 

1. Je gaat een mooie Hollandse tulp zagen. Je mag een mal gebruiken. Je mag ook je 

eigen ontwerp maken. Dit mag ook iets anders Hollands zijn.  

2. Teken je ontwerp op een stuk hout met grijs potlood. Teken goed aan de kant.  

3. Controleer of je tekening voordelig op het hout staat. Laat je ontwerp aan de leerkracht 

zien. 

4. Zaag eerst het basisstuk uit 

5. Teken daarna delen die je er bovenop kunt lijmen. Zaag ze uit. 

6. Werk je delen goed af. Schuur ze heel netjes zodat er geen splinter meer te zien is. 

7. Pak verfmateriaal of ga aan de verftafel zitten. Verf alle delen. Vergeet niet de 

zijkanten. 

8. Laat alles goed drogen. Pas als je werk goed droog is mogen de delen aan elkaar 

geplakt. 

9. Schrijf je naam en groep duidelijk leesbaar en netjes op je werk. 

10. Laat je werk beoordelen. 

11. Tijd over? Maak een mini werkstukje uit resthout. Leuk als sleutelhanger of als 

hangertje aan een cadeau.  
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