Paragraaf 8.4
Toponiemen veenlandschap
Een (deel van een) plaatsnaam kan veel vertellen over de natuurlijke omstandigheden die
vroeger op deze plaats aanwezig waren. Zo’n (deel van een) plaatsnaam noemen we een
toponiem.
Enkele voorbeelden van delen van plaatsnamen met hun betekenis:
- lo, -loo, -el
dam, sluis
berg, horst, haar
dal, daal

open plek in een bos:
Almelo, Hoenderlo, Eersel
op deze plaats lag/ligt een dam/sluis in de rivier:
Rotterdam, Leerdam, Maassluis
hooggelegen plaats:
Woudenberg, Hulshorst, Haarlem
laaggelegen plaats:
Veenendaal

Zo zijn er ook (delen van) plaatsnamen die duidelijk maken, dat er op die plek veen aanwezig
is/was in de ondergrond. Daar gaat de rest van deze opdracht over.
1) Welk deel van een plaatsnaam geeft een aanwijzing, dat er veen in de ondergrond zit?
………………………………………………………………………………………….
2) Zoek 10-15 plaatsnamen op in de atlas waar de aanwijzing uit vraag 1 in voorkomt.
Teken de ligging van deze plaatsen met potlood als puntjes in op het kaartje
weergegeven op blz. 2. Maximaal de helft van de plaatsnamen mag afkomstig zijn uit
Oost - Nederland. Schrijf de plaatsnamen hieronder op:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
3) Kijk nog eens in de atlas bij de plaatsnamen die jullie onder vraag 2 hebben
opgeschreven. Er zijn in de gebieden waar die plaatsen liggen soms nog veel meer
(delen van) plaatsnamen die een aanwijzing geven, dat er veen in de ondergrond zit.
Welke delen van de plaatsnaam denk jij, dat hier naar verwijzen? Noem er 3:
…………………………………………………………………………………………...
4) Zoek in de atlas 5 plaatsnamen op met de (delen van) plaatsnamen die jullie bij vraag
3 hebben gevonden. Gebruik alle 3 de delen die jullie hebben gevonden bij vraag 3.
Teken de plaatsnamen met potlood in op het kaartje weergegeven op blz. 2. Schrijf de
plaatsnamen hieronder op:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
5) Kleur in het kaartje op blz. 2 het gedeelte van Nederland in, waarvan jij denkt, dat er
veen in de ondergrond ligt/lag.

