
Een andere kijk op je wijk.. 

Fietsroute door Woudhuis en Osseveld over kunst en cultuur. 

Van boven ontdek je meer…dit zijn drie satellietfoto’s van een stratenplan. Zet de namen bij 

de goede foto’s: Kies uit; het schip, het kasteel, de burcht  
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Opdrachten bij Het Kasteel: 

1. Van bovenaf kan je duidelijk zien wat je waarom Het Kasteel zo heet. Maar op de 

grond zie je in de straten, huizen en natuur waarom het zo heet. Deze 

architectonische kenmerken maken Het Kasteel als een soort van kasteel. 

Kan je er een paar vinden? Fiets samen rond en wijs ze aan.  

 

2. Voor auto’s is het lastig om te parkeren hier. De ontwerpers wilden juist een plaats 

met weinig auto’s speciaal voor meer veilige speelruimte, zoals je altijd veilig bent in 

een kasteel. Bewoners vonden dat maar lastig… 

Ben je het daar mee eens? Maak twee groepjes; voor en tegenstanders voor meer auto’s in 

het kasteel en houdt een kort debat. 

 

3. Alle huizen hebben een nummer…iedereen heeft een duidelijk adres nodig. 

Hoe zit het met de nummers in het kasteel? Teken in de foto hoe de nummers lopen 

in deze straten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. De fontein en de kastanjeboom in het midden van het kasteel is een een 

ontmoetingspunt voor de bewoners en vooral voor de kinderen. Een plek voor 

spelletjes en lekker te kletsen (en roddelen!). Speel hier een rondje doorfluisteren of 

lees dit gedicht grappig voor. Ieder een stukje en het laatste voor jullie begeleider:

 

Dag, mevrouw van Voort 

hebt u 't al gehoord 

Hendrik Haan 

uit Koog aan de Zaan 

heeft de kraan open laten staan 

Uren uren stond ie open 

Heel de keuken ondergelopen 

Denkt u toch eens even! 

En 't zeil was net gewreven 

Tsss, tss 

 

Dag, mevrouw van Doren 

moet u toch eens horen 

Hendrik Haan  

uit Koog aan de Zaan 

heeft de kraan open laten staan 

zeven dagen stond ie open 

Heel het huis is ondergelopen 

Denkt u toch eens even! 

alle meubels dreven 

 

Dag, mevrouw van Wal 

Weet u het nieuwtje al? 

Hendrik Haan 

uit Koog aan de Zaan 

heeft de kraan open laten staan 

Zeven weken stond ie open 

Heel de straat is ondergelopen 

Denkt u toch eens even! 

Alle auto's dreven 

 

 

Dag, mevrouw Verkamp 

weet u 't van de ramp? 

Hendrik Haan 

uit Koog aan de Zaan 

heeft de kraan open laten staan 

Zeven maanden stond ie open 

Heel de stad is ondergelopen 

Noum denkt u toch eens even! 

Niemand meer in leven 

Allemaal verzopen. 

 

Kijk, wie komt daar aan? 

Hendrik Haan 

uit Koog aan de Zaan 

Hendrik hoe is 't gegaan? 

Had je de kraan open laten staan? 

 

O, zei Hendrik, het was maar even 

Het hele verhaal is overdreven 

De keukenmat 

een tikkie nat 

onverwijld 

opgedweild 

zó gebeurd, zó gedaan, 

zei Hendrik Haan 

 

Alle dames gingen vlug 

teleurgesteld naar huis terug. 

Ah, dat is alles 

Opdracht voor in de Vlindertuin: zoek een plek om te tekenen. 

Veel huizen zijn symmetrisch. 

Soms samen met hun buren. En 

er zijn huizen a-symmetrisch. Je 

kan de helften wel of niet 

spiegelen.  

 

 

Vul in : De huizen op De hovenlaan en in het Ommeland zijn vooral: …………………………………… 



Teken een symmetrisch huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Opdracht bij het Fort. 

Midden in het Fort liggen houten vlonders. Een soort van podium 

met plantenbakken. Dit nodigt mensen uit om op de rand te zitten 

en met elkaar te praten. Maar op dit podium mist nog kunst. 

Bijvoorbeeld een mooi beeld. 

 Die is er wel, maar hoog op het dak van de appartementen. Van 

deze vrouw weten we niets. Ze wordt De turnster genoemd en is 

van brons. Wie het heeft gemaakt en hoe het er komt…het is een 

raadsel. Een mysterieus beeld dus.  

 

 Opdracht 1  Nu zoek je een maatje in je groep en A is de beeldhouwer en B een stuk klei. De 

beeldhouwer zet het beeld in een mooie pose (houding) op het podium en geeft het beeld 

een naam. Natuurlijk laat je elkaar de beelden zien en draai je de rollen om. Wees creatief 

en origineel! 

Opdracht 2 Boven de winkels wonen heeft voor en nadelen kunnen jullie er een paar 

verzinnen? 

voordeel nadeel 

 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusie: Ik zou wel/niet boven winkels willen wonen. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vrouw_op_dak_trappenhuis_Het_Fort_-_2_(Apeldoorn).jpg

