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Het Groot-Waterschap van Woerden 
Vorming van het landschap 

Woerden ligt midden in een gebied van polders en waterschappen. De geschiedenis van die polders 

en waterschappen is nauw verbonden met de ontginningsgeschiedenis van het gebied. Om het 

grensgebied tussen Holland en Utrecht geschikt te maken voor bewoning was waterbeheersing 

noodzakelijk. In het Neolithicum ofwel de nieuwe steentijd (de laatste eeuwen voor het begin van 

onze jaartelling) ontstond, in wat nu Nederland is, een gesloten kustlijn. De duinenrij beschermde het 

achterliggende land weliswaar tegen overstromingen vanuit de Noordzee, maar tegelijkertijd 

bemoeilijkte het de afwatering van de rivieren. In de lage landen ontstonden zo aan weerszijden van 

de (Oude) Rijn uitgebreide moerassen. Doordat het water niet weg kon, vormde zich verder van de 

rivieren af een drassig veenpakket van afgestorven planten. Hoe dikker dit pakket werd, des te 

minder geschikt het was voor bewoning.  

In de Romeinse tijd vormde de Rijn de noordgrens van het Romeinse Rijk. Op de boven de moerassen 

uitstekende oeverwallen van zand en klei, bouwden de Romeinen forten, wegen en bruggen. In de 

directe omgeving van de legerkampen ontstonden inheemse nederzettingen. Na het vertrek van de 

Romeinen bleven de gebieden die in de Romeinse periode goed bewoonbaar waren, gewoon in 

gebruik. Omdat de bevolking geleidelijk groeide, werd de behoefte aan extra landbouwgrond groter. 

Daarom werd al in de 9de en 10de eeuw een begin gemaakt met het ontginnen van de 

veenmoerassen. Om het gebied geschikt te maken voor bewoning en landbouw werden er 

watergangen (weteringen en sloten) gegraven zodat het water uit het moeras kon weglopen naar de 

lager gelegen rivieren, zoals de Oude Rijn en de Hollandsche IJssel. De bovenste laag van het 

veenpakket werd op die manier droog en daarmee geschikt voor bewoning en landbouw. Binnen 

enkele eeuwen werd een groot deel van de Hollands-Utrechtse laagvlakte op deze manier 

ontgonnen. Deze werkwijze had grote gevolgen voor de waterhuishouding die je alleen in orde kon 

houden als je samenwerkte met anderen. Zo heeft de ontginning uiteindelijk geleid tot de oprichting 

van waterschappen en daarmee eigenlijk tot bestuurlijke samenwerking in de vorm van het oer-

Hollandse Poldermodel. 

 Meer lezen: Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van 

Woerden 1226-1995, Utrecht (pagina 17-24). 

Ontstaan van het Groot-Waterschap van Woerden 

Het jaar 1322 wordt doorgaans 

gezien als het oprichtingsjaar van 

het Groot-Waterschap van 

Woerden. Op 11 mei van dat jaar gaf 

de Hollandse graaf Willem III een 

akte uit waarin hij een aantal regels 

vastlegde voor de waterbeheersing 

in het grensgebied van het 

graafschap Holland en het bisdom 

Utrecht. Deze akte wordt gezien als 

de oprichtingsakte van het Groot-

Waterschap van Woerden. Het 

betekent niet dat er vóór 1322 geen 

De oorkonde van 11 mei 1322 die beschouwd wordt als de oprichtingsakte 

van het Groot-Waterschap van Woerden (Afbeelding: RHC Rijnstreek en 

Lopikerwaard). 
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waterzaken gezamenlijk geregeld werden in dit gebied. Het document bevestigt eigenlijk het bestaan 

en functioneren van het Groot-Waterschap. Vermoedelijk begon de georganiseerde waterbeheersing 

in de 12de of 13de eeuw, want in die tijd ontstonden op de grens van Holland en Utrecht problemen 

over de afwatering van het gebied. Het Utrechts-Hollands veengebied waterde in de vroege 

Middeleeuwen af via de Oude Rijn. Halverwege de 12de eeuw verzandde de monding van de Oude 

Rijn bij Katwijk. Het water kon hierdoor moeilijker wegstromen naar de Noordzee en door de grote 

toevoer van water uit Utrecht had Holland in het kustgebied regelmatig met grote wateroverlast te 

kampen. Hierop liet graaf Floris III van Holland op de grens van de twee gebieden een dam bouwen 

in de Oude Rijn bij Zwammerdam (de Zwadenburgdam) om het Utrechtse water tegen te houden. Als 

gevolg hiervan kwamen toen de Utrechters in de problemen. In 1165 moest op last van keizer 

Frederik Barbarossa de dam worden weggehaald zodat het water weer naar het westen kon 

stromen. Ook besloot hij dat er een kanaal moest komen dat een deel van het overtollige water via 

de Gelderse Vallei naar de Zuiderzee kon afvoeren. Dit kanaal is echter nooit aangelegd. De 

problemen werden dus nog niet opgelost.  

 

Polderkaart van de landen tussen Maas en IJ, door W.H. Hoekwater (1901). Op 

deze kaart staat het grootste deel van het Groot-Waterschap van Woerden 

aangegeven. (Bron: vu.nl library). 

In 1202 werd er een nieuw 

akkoord gesloten tussen graaf 

Dirk VII van Holland en de 

Utrechtse bisschop Dirk II van 

Are. De dam bij Zwammerdam 

moest open blijven maar de 

bisschop werd opgedragen om 

drie kanalen te graven naar het 

Leidse Meer (een voorloper 

van het Haarlemmermeer). Via 

die kanalen kon worden 

afgewaterd op het Spaarne en 

het IJ. In 1220 werden er in de 

Wendeldijk, vermoedelijk bij 

het huidige Spaarndam, zeven 

spuisluizen aangelegd. 

Vier van deze sluizen werden door Holland onderhouden en drie door Utrecht. In 1226 werd die 

verplichting nog eens bevestigd in een uitspraak die bisschop Otto II en graaf Floris IV gevraagd 

hadden aan Koenraad, afgezant van paus Honorius III. Op lijsten van onderhoudsplichtigen van de 

drie sluizen die Utrecht moest onderhouden, worden landerijen, ambachten en gerechten genoemd 

die samen het grootste deel van het latere Groot-Waterschap van Woerden en van het 

Grootwaterschap Bijleveld en de Meerndijk vormden. Er was in 1226 dus al een waterstaatkundige 

organisatie in bedrijf die verantwoordelijk was voor een goede afwatering van het gebied. Het droeg 

alleen nog niet de naam van Groot-Waterschap. 

 Meer lezen: Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van 

Woerden 1226-1995, Utrecht (pagina 33-38). 

 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/het-gevecht-met-het-water . 

 

http://www.verhaalvanwoerden.nl/de-verhalen/het-gevecht-met-het-water
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https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-

rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/ontstaan-van-het-groot-waterschap-van-

woerden/.  

 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1165-een-

illegale-dam . 

Landen van Woerden 

De landen van Woerden betaalden mee aan het 

onderhoud van het spuisluizencomplex bij 

Spaarndam. Het was echter niet duidelijk welk 

gebied deze landen van Woerden precies 

omvatten. De oprichtingsakte van 1322 en de 

bevestiging van dit privilege door gravin 

Margaretha van Beieren, in 1346, verschaffen 

hierover ook geen duidelijkheid. Pas door een 

handvest (verordening) van hertog Albrecht van 

Beieren van 4 augustus 1363, waarin de 

waterlozing via Spaarndam voor het eerst goed 

geregeld werd, krijgen we een duidelijker beeld 

van het gebied. De landen van Woerden werden 

beschreven als drie gebieden: gebieden ten 

noorden van de Rijn afwaterend via Spaarndam, 

gebieden ten zuiden van de Rijn afwaterend via Spaarndam en gebieden ten zuiden van de Rijn 

vroeger uitwaterend op de Rijn maar inmiddels afwaterend via de Hollandsche IJssel. Het gebied was 

dus deels Hollands en deels Stichts. 

Oorsprong waterschappen 

De waterschappen kregen de taak om hun eigen 

gebieden droog te houden en het overtollige water 

af te voeren. Dat laatste werd steeds moeilijker 

omdat de veengronden steeds lager kwamen te 

liggen. Een veenlaag heeft de eigenschap dat, als je 

er water uit laat lopen, het enorm afneemt in 

dikte. Bovendien komt het bovenste laagje planten 

met zuurstof in aanraking waardoor het verteert. 

Om te voorkomen dat het rivierwater nu weer 

over het lager gelegen land stroomt, moesten 

dijken worden aangelegd. En later waren er 

installaties nodig om het water uit de zo gevormde 

polder over de dijk in de rivier te krijgen. Het 

waterbeheer werd dus almaar ingewikkelder.  

Er ontstond mede hierom behoefte aan overkoepelende waterschappen, hoofdwaterschappen of 

ook wel hoogheemraadschappen genoemd. Deze hoofdwaterschappen bemoeiden zich niet met de 

dagelijkse gang van zaken in de polders. Wel hadden zij de verantwoordelijkheid voor de 

gezamenlijke afwatering van de onder hun beheer vallende waterschappen. De overkoepelende 

waterschappen werden ingesteld door de landheer. Grote hoogheemraadschappen, zoals Rijnland, 

Het wapen van het Groot-Waterschap van Woerden 

(Afbeelding: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 

Kaart van het Groot-Waterschap van Woerden, ingemeten in 

1670, vervaardigd door de gebroeders Vingboons. 

(Afbeelding: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard). 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/ontstaan-van-het-groot-waterschap-van-woerden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/ontstaan-van-het-groot-waterschap-van-woerden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/ontstaan-van-het-groot-waterschap-van-woerden/
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1165-een-illegale-dam
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1165-een-illegale-dam
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Amstelland of Delfland hadden allemaal een rechtstreekse uitwatering op zee. Het Groot-

Waterschap van Woerden had in dit opzicht een probleem. Aangezien dit waterschap niet aan zee of 

een zeearm grensde, moest het zijn water op een ander hoofdwaterschap lozen. Van oudsher loosde 

het Groot-Waterschap op Rijnland. Deze afwatering zou tot het einde van het bestaan van het Groot-

Waterschap van Woerden een twistpunt blijven. Het was altijd de vraag hoeveel water Woerden 

mocht lozen op Rijnland en hoeveel ervoor betaald moest worden. Rijnland en het Groot-

Waterschap van Woerden hadden in ieder geval een bijzondere band. Op 31 december 1994 

eindigden zo’n zeven eeuwen regionale waterschapsgeschiedenis. Het Groot-Waterschap van 

Woerden ging per 1995, onder verzet, op in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

 Meer lezen: Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van 

Woerden 1226-1995, Utrecht (pagina 10-13). 

Gemeenlandshuis 

Aan het hoofd van het Groot-Waterschap stonden een baljuw en hoogheemraden. De functie van 

baljuw kan ook omschreven worden als dijkgraaf. Maar deze benaming werd pas in de 15de eeuw 

gebruikt. Tot ver in de 17de eeuw vergaderden de baljuw van het Land van Woerden en de 

hoogheemraden in het Kasteel van Woerden. De baljuw, of dijkgraaf, was namelijk ook kastelein 

(beheerder van het kasteel). In 1705 besloten de dijkgraaf en hoogheemraden een huis met wat 

kleinere pandjes eromheen tussen de Haverstraat (de huidige Havenstraat) en de Molenstraat te 

kopen. Het gebouw werd ingericht als vergaderruimte en logement voor de dijkgraaf en zijn 

medebestuurders. Rond 1900 bleek dit Gemeenlandshuis te klein. Daarnaast werd ook de technische 

staat van het gebouw steeds slechter. Er werd opdracht gegeven om een nieuw Gemeenlandshuis te 

ontwerpen. In 1906 was de bouw hiervan voltooid en werd het pand in gebruik genomen. Het 

nieuwe Gemeenlandshuis stond op dezelfde plaats als het oude gebouw. Tot de opheffing in 1995 is 

het Gemeenlandshuis in gebruik geweest als kantoor van het Groot-Waterschap van Woerden. 

 Meer lezen: https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-

stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/gemeenlandshuis-te-woerden/ . 

Boven de ramen van het Gemeenlandshuis bevinden zich mooie 

tegeltableaus. (Foto: R. Kemkes). 

Gemeenlandshuis in de Havenstraat  

(Foto: R. Kemkes). 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/gemeenlandshuis-te-woerden/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/gemeenlandshuis-te-woerden/
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De opdracht 

In deze praktische opdracht gaan jullie je verdiepen in het Groot-Waterschap van Woerden. 

 

1. Bezoek het voormalige kantoor van het Groot-Waterschap van Woerden in de Havenstraat. 

Onderzoek het pand aan de buitenkant. Aan welke details kun je zien wie opdracht gegeven 

heeft voor de bouw van het pand? Let vooral goed op de prachtige versieringen. Wat is er 

zoal afgebeeld en hoe kun je dit in verband brengen met het Groot-Waterschap? Maak foto’s 

van de meest kenmerkende elementen van het gebouw. Onderzoek aan de hand van de 

opgegeven bronnen de bouwgeschiedenis van het Gemeenlandshuis.  

 

2. Onderzoek de oorsprong en de functie van het Groot-Waterschap van Woerden aan de hand 

van de gegeven bronnen. Welke rol speelde de ontginning van het veengebied bij het 

ontstaan van het Groot-Waterschap? De voornaamste taak van de waterschappen was eerst 

het drooghouden van hun gebieden en het overtollige water afvoeren. In de loop der tijd is 

daar minstens één belangrijke taak bij gekomen. Waar houden de nu nog bestaande 

waterschappen zich mee bezig? Maak een overzicht van de huidige taken en beschrijf kort 

waarom die taken belangrijk zijn. Tip: Kijk eens op de website van De Stichtse Rijnlanden 

https://www.hdsr.nl/ . 

 

3. Ga na welke gebieden deel uitmaakten van het Groot-Waterschap van Woerden. De grenzen 

van het Groot-Waterschap bleven nog eeuwenlang aan wijzigingen onderhevig. Maak een 

(beeld)verslag van de grenzen door de tijd heen. Begin rond 1226 en eindig bij circa 1500. 

Besteed in jullie verslag ook aandacht aan de kanalen Enkele en Dubbele Wiericke en laat 

zien dat deze kanalen passen in de ontwikkeling van het waterbeheer, zoals beschreven in de 

tekst. Tip: Google op de namen van deze kanalen! Of ga op zoek binnen: 

https://rhcrijnstreek.nl/ . 

  

4. De ontginning van het veen had een aanzienlijke daling van de bodem tot gevolg, inklinking 

genaamd. De bodemdaling bemoeilijkte de afwatering. De ontgonnen gebieden kwamen 

steeds lager ten opzichte van de rivieren te liggen. Het water liep hierdoor niet meer vanzelf 

weg. Om het land te beschermen tegen overstroming werden er polders gevormd. Leg uit 

wat een polder is. Welke drie manieren van afwatering werden er in de loop van de tijd 

gebruikt, dus vanaf de tijd van de ontginningen tot de huidige polderstructuur? 

 

5. Er wordt wel gezegd dat de wortels van het Nederlandse ‘poldermodel’ (overlegcultuur) 

liggen in de middeleeuwse polders en waterschappen. Wat wordt er precies bedoeld met 

‘poldermodel’ en waarom zou dit uit de waterschappen zijn ontstaan? 

  

https://www.hdsr.nl/
https://rhcrijnstreek.nl/
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De werkwijze 

In deze opdracht werken jullie als een team. Je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

Dat betekent dat je onderling het werk kan verdelen maar ook dat je onderling steeds moet 

afstemmen over wat je hebt gevonden en wat er verder nog nodig is. In deze opdracht kunnen jullie 

de volgende deelopdrachten onderscheiden en elk van jullie is bij al die onderdelen betrokken! 

A. Bezoek het Gemeenlandshuis in de Havenstraat en verdiep je in de bouwgeschiedenis. 

 

B. Onderzoek de oorsprong en functie van het Groot-Waterschap van Woerden en ga na waar 

de nu nog bestaande waterschappen zich mee bezig houden. 

 

C. Verdiep je in de grenzen van het Groot-Waterschap en maak een (beeld)verslag van deze 

grenzen door de tijd heen. 

 

D. Leg uit wat een polder is, ga na welke manieren van afwatering werden gebruikt en verdiep 

je in het Nederlandse ‘poldermodel’. 

 

E. Eindpresentatie maken. 

 

De eindpresentatie 

Als team maak je een verslag van wat je hebt gedaan en hoe je de deelvragen hebt aangepakt. 

Daarnaast maken jullie een tastbaar product waarbij je kunt kiezen uit de volgende vormen: 

 Een poster op formaat A2 waarmee jullie bezoekers van het Gemeenlandshuis in de 

Havenstraat informeren over de geschiedenis van het pand en het Groot-Waterschap van 

Woerden, de voormalige eigenaar van het gebouw. Selecteer alleen de belangrijkste zaken 

om op de poster te plaatsen en let op een goede verhouding tussen tekst en beeld. Bedenk 

ook dat een bezoeker hooguit enkele minuten de tijd neemt om stil te staan bij de poster. 

Misschien wordt jullie poster nog eens gebruikt als informatiebord bij het Gemeenlandshuis. 

 

 Een PowerPoint presentatie van maximaal 25 beelden waarin jullie het ontstaan en de 

geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden in beeld brengen. Denk aan de rol die 

de ontginningen speelden in het ontstaan van het Groot-Waterschap, de functie en de 

grenzen. De reportage moet een kop-en-staart hebben en bedenk dat het vooral om beeld 

gaat en maar weinig tekst. Zorg dat er aandacht wordt besteed aan het op natuurlijke wijze 

afvoeren van water, aan de methode van spuien, en aan polders. 

 

 Een brochure op A5 formaat waarin jullie in maximaal acht pagina’s informatie beschikbaar 

stellen over het ontstaan van het Groot-Waterschap van Woerden, de rol die de 

ontginningen daarbij speelden en de manieren die gebruikt werden om overtollig water af te 

voeren. Denk aan een goede verhouding tussen tekst en beeld. Misschien kunnen we jullie 

resultaat uitdelen aan bezoekers van waterstaatkundige werken in het werkgebied van het 

Groot-Waterschap op Open Monumentendag, of bij een andere gelegenheid. 
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De bronnen  

Om je op weg te helpen staan er in de tekst al wat bronnen vermeld. Andere nuttige bronnen zijn 

misschien: 

 Ontstaansgeschiedenis en omvang Groot-Waterschap van Woerden. 

Es, J. van, 2009: Grenswater: Geschiedenis van het Groot-Waterschap van Woerden 1226-

1995, Utrecht (het boek bevindt zich in de bibliotheek van Woerden) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Waterschap_van_Woerden . 

 

Plomp, N., 1972: Woerden 600 jaar stad, Woerden (pagina 37-41; het boek bevindt zich in 

de bibliotheek van Woerden). 

 

 Kaart van het Groot-Waterschap van Woerden. 

https://geografie.nl/sites/geografie.nl/files/Groot%20Waterschap%20Woerden%20in%20ne

gen%20bladen_0.pdf . 

 

 Gemeenlandshuis. 

https://www.woerden.nl/sites/default/files/nieuwsbrief%20open%20monumentendag%20s

eptember%202016.pdf . 

 

 Waterschappen en het Nederlandse ‘poldermodel’. 

https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6821/waren-de-waterschappen-de-

voorlopers-van-het-nederlandse-poldermodel.html . 

 

 Waterschap algemeen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_(Nederland) . 

 

https://prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/het-waterschap/wat-doet-het-

waterschap/ . 

 

https://www.waterschappen.nl/ . 

 

 Polders. 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-

canon/poldervorming . 

 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1330-de-

eerste-polders . 

 

https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-

rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/polder-breeveld/ . 

 

Natuurlijk mag/moet je ook andere bronnen raadplegen maar let op: in je verslag moeten alle 

bronnen die je gebruikt ook worden vermeld! 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groot-Waterschap_van_Woerden
https://geografie.nl/sites/geografie.nl/files/Groot%20Waterschap%20Woerden%20in%20negen%20bladen_0.pdf
https://geografie.nl/sites/geografie.nl/files/Groot%20Waterschap%20Woerden%20in%20negen%20bladen_0.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/nieuwsbrief%20open%20monumentendag%20september%202016.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/nieuwsbrief%20open%20monumentendag%20september%202016.pdf
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6821/waren-de-waterschappen-de-voorlopers-van-het-nederlandse-poldermodel.html
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6821/waren-de-waterschappen-de-voorlopers-van-het-nederlandse-poldermodel.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschap_(Nederland)
https://prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/het-waterschap/wat-doet-het-waterschap/
https://prodemos.nl/leer/informatie-over-politiek/het-waterschap/wat-doet-het-waterschap/
https://www.waterschappen.nl/
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/poldervorming
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/poldervorming
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1330-de-eerste-polders
https://www.rijnland.net/over-rijnland/erfgoed/artikelen-geschiedenis-en-canon/1330-de-eerste-polders
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/polder-breeveld/
https://rhcrijnstreek.nl/bronnen/lokale-historie/hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden/groot-waterschap-van-woerden/polder-breeveld/
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Het tijdschema 
 
De opdracht moet in vijf weken worden afgerond. Maak vooraf een goed tijdschema en probeer je 
daar ook echt aan te houden.  
 
Week 1:  

 Plannen bezoek Gemeenlandshuis; 

 Verdelen van werkzaamheden onder de teamleden, afspraken over afstemming maken; 

 Inlezen via de opgegeven bronnen. 

Week 2: 

 Bezoek Gemeenlandshuis en verzamelen van informatie; 

 Uitwerken van de deelopdrachten. 

Week 3: 

 Schrijven van het verslag rond het afgelegde bezoek; 

 Uitwerken van de deelopdrachten; 

 Kiezen van de werkvorm voor de eindpresentatie.  

Week 4: 

 Afronden van het werk aan de deelopdrachten; 

 Toevoegen resultaat deelopdrachten aan het verslag; 

 Maken van de eindpresentatie. 

Week 5: 

 Afronden van de eindpresentatie; 

 Eindpresentatie geven. 

 

 

Colofon 

Deze praktische opdracht werd samengesteld door de Stichts-Hollandse Historische Vereniging,  

http://shhv.info/, in samenwerking met Het Kalsbeek college te Woerden. Het geheel of gedeeltelijk 

overnemen van (delen van) deze opdracht wordt na overleg in de regel toegestaan.  

 

http://shhv.info/

