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WERKBLAD: 360° Experience / Nederland

Je gaat op een virtuele reis naar Nederland, de plek waar de Rijn uitmondt in zee. Je gebruikt 
Google Maps, Google Street View en 360 foto’s.

1a
Ga naar de
Haringvlietdam

1b
Deel je locatie door de 
link te mailen aan de 
docent.

Maak een screenshot 
van een plek op de 
Haringvlietdam en 
stuur deze ook aan de 
docent.
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2a
Bereken met behulp van 
Google Maps de afstand 
tussen jouw woonplaats en 
de Haringvlietdam.

2b
Bereken ook de afstand 
tussen de Haringvlietdam 
en Lai da Tuma. Waarom is 
de afstand via de weg korter 
dan de afstand via de rivier?

2c
Sleep het poppetje op de 
Haringvlietdam en laat los. 
Wat is de naam van de weg?
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Wanneer werd de dam aangelegd?

3
Uit hoeveel sluizen be-
staat de Haringvlietdam?

Wat is het nut van deze 
sluizen?

4
Bekijk de onderstaande 
video over het Haring-
vliet:

www.ourrhine.eu/video1

Waarom is de dam slecht voor de natuur?

Beschrijf hoe opening van de sluizen het leven van de steur verandert.

Welke dieren profiteren ook van de opening?

Welke economische voordelen worden benoemd in het filmpje?
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5
Ga met Google Maps 

naar de Afsluitdijk

Deel je locatie met de 
docent op dezelfde manier 
waarop je dat geleerd hebt 
bij opdracht 1. Stuur ook 
een mooi screenshot van het 
panorama mee.

Sleep je poppetje in de 
kaart en je ziet cirkeltjes in 
het beeld verschijnen. Zoek 
naar de locatie aangegeven 
op de onderstaande kaart. 
Je kunt er een jaartal 
vinden. 

In welk jaar is de Afsluitdijk 

geopend?
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6
Ga met streetview op de 
Afsluitdijk staan. 

Wat is de naam van de 
sluizen?

Wat is de naam (afkorting) 
van deze weg?

Hoeveel sluizen tel je bij 
Kornwerderzand?

7
Hoe lang is de Afsluitdijk? 
Bereken de afstand door 
in de kaart op je rechter 
muisknop te drukken. Er 
verschijnt een scrolldown 
menu. Kies de onderste: 
Afstand meten.

Er verschijnt een zwart bolletje in de kaart. Dat is je eerste meetpunt. Je kunt deze 
verslepen naar het beginpunt van de meting. Door zorgvuldig te klikken kun je de dijk 
goed volgen.
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8
Zoom in tot je de Nieuwe 
Afsluitdijk ziet. Klik erop 

en ga naar de site.

theafsluitdijk.com

Waarom noemen ze het de 
Nieuwe Afsluitdijk? Bekijk 
de site en scrol naar bene-
den tot deze afbeelding.

Waarom kunnen vissen niet door de sluizen zwemmen?

Waarom lukt dat wel via de Vismigratierivier?

Welke vissen verwacht men weer terug?

Waarom is dit belangrijk voor de hele Rijn?




