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Werkblad 1 

 

Opdracht 1: Wat zie ik allemaal op de foto? 

a. Ga op internet naar utrechtinvogelvlucht.nl. 
b. Klik een foto aan. Je krijgt nu links de foto in beeld en rechts een kaart. 
c. Typ in het zoekvak rechts bovenaan jouw woonplaats. 
d. Bij de rode vierkantjes zijn foto’s gemaakt. Klik er een paar aan. Kies er één 

uit en download de foto. 
e. Bekijk de foto in het groot. Wat zie je allemaal op de foto? Schrijf het op:  

 

Gebouwen (hoe zien ze eruit? bijv. grootte, vorm): 

 

 

Wegen (hoe lopen ze? bijv. recht of met bochten): 

 

 

Natuur (bijv. water, bos, weiland): 

  

https://utrechtinvogelvlucht.nl/
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Opdracht 2: Mijn plek onderzoeken! 

a. Zoek via de kaart op Utrecht in Vogelvlucht het adres op.  
b. Zoek het adres op op Google Maps en zoek uit hoe je moet fietsen om er te 

komen.  
c. Ga naar het adres dat je hebt opgezocht.  
d. Maak foto’s van bijzondere dingen die je ziet. Dat mag ook iets kleins zijn, 

bijvoorbeeld een versiering aan een gebouw. Onthoud of schrijf op waar je de 
foto precies hebt gemaakt. 

We hebben foto’s gemaakt van: 

 

 

 

 

e. Waarover zou je meer willen weten? 

 

 

 

 

 

Opdracht 3: Wat is er nog meer over mijn plek te vinden? 

Zoek op internet informatie over jouw plek en de dingen die je hebt gefotografeerd. 
Bijvoorbeeld: 

• Weg of spoorlijn: Van waar naar waar loopt hij? Hoe oud is hij? Zijn er oude 
foto’s van de weg en de weggebruikers? 

• Gebouw: Waar is het gebouw voor? Wat gebeurt er nu in het gebouw? En 
vroeger? Hoe oud is het? Zijn er dingen aan veranderd? Wie hebben er 
gewoond/gewerkt? Zijn er oude foto’s van? 

• Natuur: Wat is er te zien in het landschap? Hoe wordt het gebruikt? (bijv. voor 
de landbouw, om koeien te laten grazen, een bos om in te wandelen, etc.) 
Hoe is het landschap ontstaan? 

Verdeel de taken: wie doet wat? 

Bewaar de informatie die je gevonden hebt. 

https://www.google.nl/maps/@52.0884552,5.1753262,14z?hl=nl

