
Verkeer en 
vervoer

Opdracht 1
In de zeventiende eeuw reden er nog geen auto’s door de straten. Veel ka-
nalen waren nog niet gegraven. Als je ergens heen wilde, kon je met 
paard en wagen of lopend. Je leest er meer over in het canonvenster.

a) Je wilt van Roden naar Assen reizen. Zoek Roden (Roon) en Assen (Aßen). 
Teken de route op de kaart.

b) Je wilt van Peize (Peißen) naar Rolde. Teken de route op de kaart.
c) Wat valt je op aan het aantal wegen waar je uit kunt kiezen?

Opdracht 2
Zouden mensen vaak reizen binnen de provincie Drenthe? Geef twee 
redenen waar mensen wel wilden reizen. Geef ook twee redenen waarom 
mensen niet graag reisden.

In de klas
Wat heb je nodig? 
Pen en papier
Kleurpotloden

Wel Niet
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https://www.entoen.nu/nl/drenthe/noordenveld/verkeer


Tolspel
Dit spel kun je met z’n drieën of vieren spelen. Iedereen krijgt drie of vier 
muntjes (afhankelijk van het aantal personen waarmee je het spel speelt).
Eén van jullie is tolwachter, de anderen zijn smokkelaars. De smokkelaars 
willen graag over de tolweg zonder te betalen. De tolwachter wil alleen 
iemand doorlaten als hij of zij tol heeft betaald.

1. De smokkelaars nemen een blaadje en schrijven daar een woord op van 
iets wat ze graag willen smokkelen. Dit mag bijvoorbeeld voedsel zijn of 
een voorwerp. Het briefje verstoppen ze in hun kleding.

2. De tolwachter staat bij de slagboom. Om beurten komen de smokkelaars 
bij de tolwachter. De smokkelaar groet de tolwachter: Dag tolwachter. 
Mag ik naar de overkant? De tolwachter zegt: Wat heb je meegenomen? De 
tolwachter probeert door slimme vragen te stellen te ontdekken wat de 
smokkelaar mee wil nemen. De tolwachter mag zes vragen stellen. De 
smokkelaars die niet aan de beurt zijn houden het aantal vragen bij. Na 
zes vragen mag de tolwachter raden wat de smokkelaar mee wil nemen.

3. Nadat de tolwachter heeft geraden, laat de smokkelaar het briefje zien. 
Heeft de tolwachter het goed, dan moet de smokkelaar een muntje be-
talen om langs de slagboom te gaan. Heeft de tolwachter het niet goed? 
Dan mag de smokkelaar over de tolweg zonder te betalen.

4. Als alle smokkelaars aan de beurt zijn geweest, wisselen jullie van rol. 
Een ander wordt tolwachter. De smokkelaars melden zich met een nieuw 
woord op het briefje één voor een bij de tolwachter. Als alle smokkelaars 
aan de beurt zijn geweest, wisselen jullie weer van rol. Het spel is afgelo-
pen als jullie allemaal tolwachter zijn geweest.

5. Na afloop van het spel telt iedereen zijn of haar aantal muntjes. Degene 
met de meeste muntjes heeft gewonnen.

Wat heb je nodig?
Pen en papier
Iets dat als slagboom kan 
dienen
Muntjes om mee te 
betalen
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