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WERKBLAD: 360° Experience / Lai da Tuma

Je gaat naar de bron van de Rijn; Lai da Tuma. Om daar te komen gebruik je Google Maps, 
streetview en 360°-foto’s. 

1a
Ga naar Google Maps.
Vul in: Lai da Tuma

1b
Sleep het poppetje in de 
kaart en je ziet cirkeltjes 
verschijnen. Dat zijn 
allemaal locaties waar 
360°-foto’s genomen zijn.

Sleep het poppetje naar 
het cirkeltje midden op het 
meer en geniet dan van het 
prachtige panorama!

Stuur je locatie door naar 
je docent door je locatie te 
delen. Kopieer de link en 
voeg deze toe aan je mail. 
Voeg ook een screenshot 
van je prachtige uitzicht toe 
aan deze mail.
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2
Je gaat nu uitzoeken hoe ver 
jouw woonplaats ligt van 
de bron van de Rijn. Klik op 
'route'.

Vul dan je thuisadres in 
en laat Google Maps de 
afstand berekenen.

3
We gaan de bron van de Rijn 
nu verder verkennen. 

Sleep het poppetje weer 
in de kaart en ga naar de 
cirkeltjes zoals aangegeven 
op de onderstaande kaart. 

Op één van de cirkeltjes kun 
je de antwoorden vinden op 
de onderstaande vragen.

Wat zijn de eerste twee 
cijfers op de pet van de 
toerist?

Wat is de naam van het 
bankje?
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Je gaat nu door de foto’s 
zoeken naar het juiste 
antwoord. Scroll aan de 
linkerkant naar beneden, tot 
je bij foto’s komt.

Ga op zoek in de foto’s naar 
het bordje waarop staat hoe 
ver is het van hier naar de 

monding van de Rijn.

Hoeveel kilometer is het?

5
We gaan nu een aantal 
afstanden meten in Google 
Maps. 

Ga in de kaart staan en klik 
op de rechterknop van je 
muis. Er volgt nu een scroll-
down-menu. Kies voor de 
onderste optie: Afstand 

meten.

Als je nu nog ergens klikt, 
dan berekent Google Maps 
de afstand.

Hoe breed is het meer?

Klik steeds een klein 
stukje en probeer de 
omtrek van het meer te 
volgen.

Hoe lang is een rondje 
rondom dit meer?

Wat is de oppervlakte van 
het meer?
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Dit is een zoekopdracht.

Sleep het poppetje weer 
de kaart in naar de locatie 
zoals je hiernaast ziet.

Zoek naar de locatie 
waarop de foto hiernaast 
is genomen. Deze mensen 
nemen een foto van een rots.

De bedoeling is dat je 
erachter komt wat er op de 
rots staat. Zoek tussen de 
foto’s aan de linkerkant van 
het scherm en je zult het 
antwoord vinden.




