
GROEP 5/6 – Op fietsvakantie in Nederland

Lesdoel
De leerlingen leren door vragen te beantwoorden over de topografische en culturele
kenmerken van de twaalf provincies.

Inleiding 
Vertel de leerlingen dat zij op fietsvakantie gaan door Nederland. Ze doorkruisen alle twaalf
de provincies. Op basis van een omschrijving bedenken de leerlingen in welke provincie zij
fietsen. 

Aan de slag 
Maak voorafgaand aan de les steentjes met de nummers 1 t/m 12 erop en print werkblad
1a (doe dit voor ieder tweetal in je klas). Daarnaast print je eenmaal werkblad 1b. Vertel de
leerlingen dat zij op fietsvakantie gaan. Maak tweetallen en geef ieder tweetal een
topografiekaart (werkblad 1a) en twaalf steentjes met nummer 1 t/m 12 erop. Leg het
verloop van het spel uit. De leerkracht leest de omschrijving van de provincie voor (zie
werkblad 1b). De leerlingen overleggen kort welke provincie dit moet zijn (wel zo zachtjes
dat anderen het niet kunnen horen!) en leggen vervolgens het steentje met het
overeenkomende nummer van de omschrijving op de juiste provincie. Als alle twaalf
omschrijvingen zijn voorgelezen bespreek je samen de antwoorden.

Reflectie 
Bespreek wat ze allemaal hebben geleerd op deze fietsvakantie. Wisten ze alle
antwoorden? Zijn ze wel eens op fietsvakantie geweest? In welke provincies zijn zij op
vakantie geweest? Herkenden zij een omschrijving? 

Alternatieven
In plaats van werkblad 1a Topografiekaart kun je de 
leerlingen ook zelf de kaart van Nederland laten 
tekenen met krijt op het schoolplein. 

Benodigdheden:

- Print werkblad 1a

(ieder tweetal één)

- Print werkblad 1b (1x) 

- Steentjes met

nummers (ieder

tweetal 1 t/m 12)



WERKBLAD 1a – Op fietsvakantie door Nederland



1. Je fietst over het prachtige natuurgebied De Veluwe. Je ziet edelherten en ... zag 
    je daar nu een wolf? De hoofdstad van deze provincie is Arnhem.

2. Met de fiets in de boot ga je eilandhoppen op de Waddenzee. Je begint bij 
    Terschelling, hopt naar Ameland en daarna naar Schiermonnikoog.

3. Bij de bakker in Den Bosch haal je een echte Bossche bol. Je hebt wel trek 
    gekregen na de lange fietstocht.

4. Je fietst over een enorm eiland. Een groot deel van deze provincie is een eiland. 

5. Het begint te regenen! Gelukkig kan je schuilen onder enorme stenen: de 
    hunebedden. 

6. Je fietst door een provincie waarvan de hoofdstad dezelfde naam heeft. Het is 
    niet  Utrecht. 

7. Je fietst naar het meest zuidelijke en hoogste punt van Nederland. Aangekomen 
    zet je een voetje in Duitsland en in België, want je bent op het drielandenpunt.

8. Je komt aan in een stad met een hoge toren: de Domtoren. Je neemt een foto en 
    fietst weer verder.

9. Het fietsen gaat zwaar, want je fietst naar de stad wat vroeger de naam 'Suolla' 
    droeg. Suolla betekent de verhoging of berg aan de rivier. De stad heet nu 
    Zwolle. 

10. Je wordt omringd door allemaal toeristen. Je fietst door de hoofdstad van 
      Nederland.

11. Je fietst door een hoofdstad waar ook de regering van Nederland zit. 

12. Wat een wind! Je fietst over (schier)eilanden en je bent omringd door water. 

WERKBLAD 1b – Op fietsvakantie door Nederland

In welke provincie fiets je?



Werkblad 1c – Op fietsvakantie in Nederland
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