


1. Markt, 2. Beestenmarkt, 3. Paardenmarkt, 

4. Prinsenhof, 5. Binnenwatersloot, 6. Oude Delft, 

1. Delft bestaat al meer dan 750 

jaar. Hier zie je twee kaarten, een 

van 1584 en een van nu. Ais je 

goed kijkt en nadenkt, kun je zelfs 

aan de nieuwe kaart zien dat Delft 

een oude stad is. Waaraan zie je dat? 

Noem 1 of meer dingen. 
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2. Geef aan met een nummer op de 

oude kaart waar de volgende straten 

zich bevinden: 
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7. Vlamingstraat, 8. Oostpoort, 9. Zuiderstraat, 

10. Bolwerk, 11 . Phoenixstraat, 12. Houttuinen. 



J. Vergelijk eens de twee 

kaarten van het centrum van 

Delft. Is de stad erg veranderd? 

Probeer eens een aantal 

verschillen te vinden. 
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4 . Zoals je weet, wonen er ruim 15 miljoen mensen in 

Nederland. De huizen staan dicht op elkaar en er komen 

er steeds meer bij. Bekijk de plattegronden 1 en 2. 

Beide plattegronden hebben een oppervlakte van een 

vierkante kilometer. Probeer eens te schatten hoeveel 

wooneenheden er op de plattegronden staan. 

Schrijf het antwoord hieronder. 

&/!J Plattegrond 1 (wijk 11, Binnenstad): 
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5. Over een poosje. bijvoorbeeld in het jaar 2030. 

wonen er 17 miljoen mensen in Nederland. 

Waarschijnlijk zal alles er dan heel anders uitzien. 

Wat zou er allemaal veranderd kunnen zijn? Schrijf 

eens een paar gedachten op. Misschien is het leuk 

je ideeen in de klas te bespreken. 
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6. Schrijf hieronder de naam van de wijk waarin je 

woont. Probeer er eens achter te komen hoeveel woon

eenheden in jouw wijk staan. 
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7. Je hebt je eigen stadje dat je zelf mag inrichten, 

maar pas opt Het moet wei in de werkelijkheid kunnen, 

dus moet je goed bedenken wat in het echt wei en niet 

kan. Praat hierover met je klasgenoten. We geven ju"ie 

alvast wat tips: 

• scholen moeten in de buurt van huizen zijn 

er moet water in de stad zijn 

er moeten bruggen komen 

• er moeten op de juiste plaatsen winkels zijn 

de ruimte die je hebt moet je helemaal kunnen 

gebruiken. 

Teken op de volgende bladzijde een stukje van 

de plattegrond van jouw verzonnen stadt 




