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Introductie thema
Laat leerlingen het blad met de achtergrondinformatie ‘Landschap en 
natuur’ lezen en de afbeeldingen bekijken.

Opdracht en instructies
De opdrachten op de werkbladen bij het onderwerp ‘Het landschap 
verandert’ bestaan uit twee delen. Deel 1 gaat over het de verschillen en 
overeenkomsten tussen het landschap in de Romeinse tijd en het heden. 
Deel 2 gaat over het belang van rivier de Rijn en de forten langs de Limes. 

De twee delen kunnen over verschillende lessen worden verspreid. 
Leerlingen kunnen zelfstandig of in tweetallen aan de slag met de 
opdrachten op de werkbladen.

De antwoordbladen bevatten naast de antwoorden op de vragen 
aanvullende uitleg over het onderwerp, ondersteund met beeldmateriaal. 
Het bespreken van de antwoorden kan klassikaal worden gedaan, maar 
leerlingen kunnen de antwoorden ook in groepjes bespreken.  

Doel
Inzicht krijgen in de verschillen tussen het landschap in Nederland 
in de Romeinse tijd en dat van nu en wat de invloed is van het 
landschap op het leven van de mens.

Werkvorm
Werkbladen met kaarten, afbeeldingen en opdrachten.

Lesduur
Circa 1 lesuur.

Leerdoelen en competenties
• Interpreteren van verschillen en overeenkomsten tussen 

landschapskaarten en afbeeldingen van de Romeinse tijd en nu.
• Inzicht krijgen in de invloed van het landschap op het leven van 

de mens.

Wat heb je nodig voor deze opdracht?
• Achtergrondinformatie ‘Landschap en natuur’
• Werkbladen ‘Het landschap verandert’
• Blad ‘Kaarten’*
• Blad ‘Romeinse forten’*
• Antwoordbladen ‘Het landschap verandert’
• Internet 
• Atlas
• Pen of potlood

* Open de kaarten en de afbeeldingen van de Romeinse forten op 
het digibord/computer(s) of print ze in kleur.

Het landschap verandert                                  Instructieblad
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Tip!  
Op de webpagina romeinen.nl/onderwijs/
voor-docenten vind je bij de lesmodule 
‘Landschap en natuur’ links naar websites 
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