
 

 

Het tolhuis van Foxwolde  

Op de bokkenwagen  

Lees het canonvenster ‘verkeer en vervoer’.  Je ziet verschillende voertuigen. 

Omcirkel de voertuigen die je vroeger op de tolweg kon tegenkomen.  

  
Tolhuisje  op de kaart 

 

 

 

 

 

 

Reizen over blubberige zandwegen 

was geen pretje. Daarom werd de 

weg tussen Norg en Groningen in 

1884 verhard.  Dat was niet 

goedkoop.  Daarom moest iedereen 

die gebruik van de weg wilde maken 

tol betalen.  

A. Bekijk de kaart. Deze kaart is 

rond 1900 gemaakt.  Waar zie je 

aan dat dit een oude kaart is?  

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

B. Welke plekken op de kaart 

herken je? 

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… 

 

C. Zoek de  hoofdweg op. Kleur 

deze weg blauw. 

 

D. Zoek het tolhuis van 

Foxwolde op.  Tip: zoek naar 

‘Tol’. Teken er een cirkel om.  

 

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


 
 

     

Het tolhuis van Foxwolde  

Betalen!  

Tolhuis aan de Roderwoldeweg 
 

Op  foto zie je een bord met toltarieven. Dat hing aan de voorkant 
van het tolhuis. Zo kon je zien hoeveel tol je moest betalen. 
 

A. Voor welke dieren moest je tol betalen? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

B. Welk dier was het goedkoopste? Welk dier het duurst? 
………………………………………………………………. 

C. Welke drie vervoersmiddelen zie je op het bord staan? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

D. Voor welk vervoersmiddel betaalde je de meeste tol? 
Waarom denk je? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

 

 

Het tolhuisje aan de Roderwoldeweg werd in 1884  gebouwd. Op 
de bovenste foto zie je hoe het tolhuis er bijna 50 jaar geleden 
uitzag. Op de onderste foto zie je hoe het tolhuis er nu uitziet. Bekijk 
de foto’s goed en maak de vragen.  
 

A. Tolhuizen hadden veel ramen aan de voorkant. Bedenk 
waarom dat was.  
………………………………………………………………
………………………………………………………………. 
 

B. Op de oude foto zie je aan de voorkant van het huis een 
bord hangen. Wat voor bord zou dit geweest zijn? 
………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

 
C.  Vergelijk beide foto’s met elkaar. Wat is volgens jou het 

grootste verschil tussen vroeger en nu? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

D. Wat is volgens jou vooral hetzelfde gebleven? 
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 

 


