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Onderzoek - De Buurser Pot, houtwerf De Botterkolk, Oostendorpse 
Watermolen 

Activiteit: Door middel van activiteiten onderzoeken de leerlingen de Buurser pot, 
Oostendorpse watermolen en de houtvesterij De Botterkolk 

Doel: De leerlingen krijgen inzicht in werken in de eigen omgeving van 1100 tot 
1850.  

Duur:  een dagdeel exclusief reistijd 
Organisatie:  De groep wordt in drie subgroepen verdeeld: een derde van de klas gaat 

naar de Oostendorpse watermolen, een derde vaart op de Buurserpot en 
een derde werkt in de houtvesterij De Botterkolk.  

 
Voorbereiding 
Buurser pot Botterkolk watermolen 
- Doosje potaarde 2x 
- Bouwtekening pot A3 2x 
- verrekijker 

- takel (buiten) 
- knopenkaart+touw 
- boomstronk+instructie 
- houtsoorten+instructie 
-krommekaart+ 
bouwtekening pot (A4) 
- houtschaven+hout 
- bosatlaskaarten+ 
instructie 

- 3 Knexx doosjes 
(instructie later) 
- grote Knexxdoos+ kleine 
fotokaarten+inspiratiekaarten 

 
• leerlingen werken in dezelfde groepjes als in de klas. 
• leerlingen dragen stevige schoenen en bij minder weer een regenjas. 
• leerlingen vragen of zij een fototoestel en/of filmcamera meenemen. 
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Ronde 1 
Groep 1 en 2 komen aan bij de Ooostendorpse watermolen.  
Groep 1 gaat op de Buurserpot. 
Groep 2 loopt naar de houtwerf De Botterkolk en gaat daarna aan het werk (verkorte 
versie). 
Groep 3 komt aan bij houtwerf De Botterkolk en gaat daar direct aan het werk. 
 
Ronde 2 
Groep 1 is aangekomen bij de houtwerf en gaat daar aan het werk. 
Groep 2 gaat op de Buurserpot en vaart terug naar de molen. 
Groep 3 loopt van de houtwerf naar de molen en gaat daar aan het werk (verkorte 
versie). 
 
Ronde 3 
Groep 1 loopt terug van de houtwerf naar de watermolen en gaat daar aan het werk 
(verkorte versie). 
Groep 2 komt van de Buurser pot en werkt in de watermolen. 
Groep 3 vaart met de Buurser pot terug naar de houtwerf. 
 
Alle leerlingen zijn weer bij hun eigen fiets terug.



Activiteiten per onderdeel

Buurser pot

De leerlingen varen op de Buurser pot en passeren 3x een sluis. 
Bij iedere sluis helpen de leerlingen de schipper.
Tussen de sluizen zijn twee opdrachten. 

Opdracht 1
Aan boord is een kist met de volgende inhoud:
Een gelamineerde bouwtekening van de Buurser pot  2x
Een kistje met potaarde  2x

Bij de potaarde en de bouwtekening is de vraag: hoe komt het dat de Buurser pot, een pot heet en niet 
een scheepje? Het antwoord vind je bij deze scheepstekening en dit kistje. 
Bedenk met je medeleerlingen wat het antwoord is. Je mag twee vragen aan de schipper stellen om 
dichter bij het antwoord te komen.

Schipper: gaat in op potaarde en de handel die vanuit Deventer naar Haaksbergen kwam: boter, kaas, 
zout, azijn, olie, haring, brandewijn, lijnzaad, traan, teer en papier. U kunt ook ingaan op de bouw van de 
pot: platte bodem (want het water van de beek was vaak ook ondiep) en dat de lading dan goed verdeeld 
werd over het scheepje.
Ook vertelt u over het zware werk dat het lage water veroorzaakte. Dat de schipper uitstapte, een dijk 
bouwde, doorstak en zich door de stroom van het stuwmeertje liet meevoeren tot de volgende laagte.

Opdracht 2
Na sluis 1 krijgen de leerlingen de tweede opdracht: 
Stel je wilt geld verdienen met de pot. Toeristen komen al om te varen, maar je wilt meer met de pot 
doen. Wat kun je doen om geld te verdienen? De leerlingen fotograferen en filmen eventueel het werken 
aan sluis 3 en het uitzicht en (details) van de pot.

Instructie Pot
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De leerlingen stappen in op de pot. 
- U stelt uzelf en collega voor. 
- U geeft de regels voor het verblijf op de pot.

1 Introductie

U vertelt de leerlingen dat deze pot meer dan 300 jaar geleden op de Buurserbeek 
voer. U kunt nu van alles gaan vertellen, maar het is mooier als de leerlingen zich het 
eerst voorstellen. Hoe zou het er dan uitgezien hebben? Geef de leerlingen een paar 
minuten om zich het voor te stellen.

2 Vragen over vroeger

Na 2 minuten zegt u: ‘ Wat weten jullie al over de Buurserbeek en de vaart over 
deze beek? Weten jullie iets over de gebroeders Van der Sluis?’ De leerlingen gven 
antwoord. Op deze manier weet u hoeveel voorkennis de leerlingen hebben. 
Daarna vraagt u: ‘Wat zou je willen weten over vroeger?’ Geef de leerlingen de tijd 
om een vraag over vroeger te bedenken. U gaat de leerlingen af om hen de vragen 
te laten stellen. Gebruik eventueel de voorwerpen in de kist om uw verhaal te 
verlevendigen. 
U kunt dan laten zien wat er werd vervoerd.

3 De bouw van de pot

U geeft de leerlingen de bouwtekening van de pot zonder bijschriften. U vraagt 
hen of ze zien waar deze onderdelen in de pot te vinden zijn. Laat de leerlingen de 
onderdelen opzoeken en eventueel tellen: hoort deze bouwtekening bij deze pot?

4 Nieuwe ideeën

U vertelt over de gebroeders Van der Sluis. Stel: de nakomelingen van de gebroeders 
zoeken naar mogelijkheden om geld te verdienen met de pot. Bedenk een manier om 
geld te kunnen verdienen met de pot. Toeristen vervoeren is al een inkomstenpost, 
dus bedenk iets anders. Maak ook foto’s.
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Oostendorpse watermolen

Lange versie (alleen ronde 3)
De molenaar neemt de leerlingen mee naar de oliemolen. Bij 
de ingang van de molen verdeelt de molenaar de foto’s over de 
groep. Hij geeft de opdracht om de plek op de foto te zoeken en 
daarna te bedenken wat de foto voorstelt: wat doet de machine 
of waar zijn de spullen in de molen voor? In de oliemolen doen 

de leerlingen de foto opdracht en onderzoeken zij de werking van de perser. De leerlingen zoeken naar 
de plekken in de molen en bedenken zelf wat de machines doen.  Daarna vraagt de molenaar of de 
groepjes 1 foto willen uitkiezen waarvan ze zeker weten wat het is. Ze vertellen over de foto en de plek/
het apparaat aan de rest van de klas. De molenaar vult aan en laat de raderen lopen. 
Let op: zeg niet: fout!! Maar bijvoorbeeld: je zit er dicht bij…
De molenaar vult het verhaal van de leerlingen zoveel mogelijk aan. 

Korte versie (ronde 2 en 3)
Als de andere groep arriveert, maakt de eerste groep de 
Knexxopdracht. Dit houdt in dat die groep zelf een rad nabouwt 
en een nieuwe functie voor het rad tekent of bouwt. Geef de 
leerlingen wel de inspiratiekaarten maar niet de instructie!  De 
tweede groep gaat naar binnen in de oliemolen. Daar stellen 
zij vragen over de werking van de oliemolen.  Na 10 minuten 
wisselen de groepen.
Groep a gaat in de oliemolen en groep b 
doet de Knexxopdracht

 

Instructie Watermolen/pers
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1 Heet de leerlingen welkom

2 Verdeel de groep in subgroepjes van 2 leerlingen

3 Verdeel de foto’s over de groepjes

4 Vertel de opdracht:

 Zoek het onderdeel dat op de foto staat hier op in de ruimte.
 Onderzoek de werking van het onderdeel: bespreek met elkaar wat het 
 onderdeel doet.

5 Wanneer iedereen de foto’s heeft gevonden en bedacht wat de werking is, roept  
 u de groep bij elkaar.

6 U laat de leerlingen vertellen over hun foto’s. Vul de informatie aan. 

 Geef zoveel mogelijk complimenten over hun eigen bevindingen! Zeg niet: 
 ‘Nee, dat is fout. Maar zeg: ‘Slim bedacht; de molenaar had dat idee goed 
 kunnen gebruiken!’

7 Na de uitleg van de werking van de pers, tekenen de leerlingen de molen, de   
 brug, het water. Ze kiezen zelf uit wat ze willen tekenen.
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Instructie begeleiders waterrad bouwen
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Benodigdheden:
- 3 bakjes K’nex en eventueel K’nex uit de grote verzamelbak.
- eventueel voorbeeldkaart
- inspiratiekaartjes

1 Introductie

Begeleiders laten het 
waterrad zien en vertellen 
hoe het werkt. Hij/zij wijst 
aan welke onderdelen er 
aan een rad zitten en hoe 
het rad draait.

2 Uitvoering

De leerlingen worden in 
drie groepen verdeeld en 
bouwen het rad met K’nex 
na. Ze kijken ondertussen 
naar het rad en de 
constructie.
(Let op: ze mogen naar 
eigen inzicht bouwen: het 
hoeft niet hetzelfde te zijn 
als het voorbeeld rad).

Vraag aan de leerlingen wat je allemaal zou kunnen aandrijven met het rad. 
Laat hen dat met materiaal uit de grote verzameldoos bouwen.

3 Afronding

Maak een foto van alle raderen en laat de leerlingen het rad weer afbreken voor 
de volgende groep. Laat hen de juiste onderdelen in het kleine doosje en de grote 
verzameldoos doen.

 
Instructie waterrad bouwen  
Bij onze test hebben de leerlingen onderstaand waterrad nagebouwd vanaf onderstaand plaatje, dat ging 
prima.  
 

 
Gebruik aan de kant van de uitstekende as geen paarse halve rondjes, 
maar een blauw heel rondje als basis, zodat je er makkelijk aan verder 
bouwt. Ook de gele verbindingsstukken van de schuine staven kun je 
naar die kant laten wijzen voor het makkelijk verder bouwen. 
 
 
 
 
Fixeer waterrad aan as (en 
tandwielen ook): 

 
Vergrendelen met een bruin verbindingsstuk 
Bruine en bronskleurige verbindingsstukken worden gebruikt om 
een staafje en verbindingsstuk óf een staafje en tandwiel aan 
elkaar vast te maken, zodat ze voor beweging kunnen zorgen in 
een model. Zorg dat je de bruine of bronskleurige 
verbindingsstukken die als vergrendelingen worden gebruikt met de knoppen naar de juiste kant gericht op 
het staafje plaatst en dat je ze in het juiste tandwiel of het juiste verbindingsstuk duwt en ‘vergrendelt’. 
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Opdracht Waterrad bouwen

Gebruik de ronddraaiende beweging van het waterrad om iets anders te laten bewegen. 

Bouw dit met de K’nex.

Je kunt dit op verschillende manieren aanpakken:

1. Maak eerst een schets op papier: een nieuw ontwerp. Bouw daarna je eigen ontwerp  

met de K’nex aan het waterrad. Of:

2. Ga gewoon aan de slag: bouw met de K’nex aan het waterrad en kijk wat er gebeurt. Of:

3. Probeer een bestaande beweging of bestaand voorwerp na te bouwen.

Dit kan je helpen om te beginnen.

●  Wat deden ze vroeger allemaal met waterraderen en windmolens?

●  Wat kun je doen met een ronddraaiende beweging? Wat draait allemaal rond? Wanneer 

maak je zelf een ronddraaiende beweging?

●  Kun je van een ronddraaiende beweging ook een andere beweging maken? Kun je iets 

op en neer of heen en weer laten gaan? Kun je iets omhoog of omlaag brengen?

Kom je er niet uit? Bekijk dan de inspiratiekaartjes of de voorbeeldkaart.

 
Instructie waterrad bouwen  
Bij onze test hebben de leerlingen onderstaand waterrad nagebouwd vanaf onderstaand plaatje, dat ging 
prima.  
 

 
Gebruik aan de kant van de uitstekende as geen paarse halve rondjes, 
maar een blauw heel rondje als basis, zodat je er makkelijk aan verder 
bouwt. Ook de gele verbindingsstukken van de schuine staven kun je 
naar die kant laten wijzen voor het makkelijk verder bouwen. 
 
 
 
 
Fixeer waterrad aan as (en 
tandwielen ook): 

 
Vergrendelen met een bruin verbindingsstuk 
Bruine en bronskleurige verbindingsstukken worden gebruikt om 
een staafje en verbindingsstuk óf een staafje en tandwiel aan 
elkaar vast te maken, zodat ze voor beweging kunnen zorgen in 
een model. Zorg dat je de bruine of bronskleurige 
verbindingsstukken die als vergrendelingen worden gebruikt met de knoppen naar de juiste kant gericht op 
het staafje plaatst en dat je ze in het juiste tandwiel of het juiste verbindingsstuk duwt en ‘vergrendelt’. 

Voorbeeldkaart Waterrad
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watermolen inspiratie kaartwatermolen inspiratie kaart

watermolen inspiratie kaartwatermolen inspiratie kaart

watermolen inspiratie kaartwatermolen inspiratie kaart
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Knopen leggen
De gebroeders Van der Sluis voeren met wind op het zeil.
Hoe knoop je de touwen aan boord?

Probeer de knopen uit.

Houtwerf De Botterkolk

Lange versie (ronde 1 en 2)
Groep a begint met gewicht takelen.  
Daarna doen zij de volgende opdrachten:

Krombranden van de zijboorden
Leerlingen luisteren naar de uitleg van het krombranden 
van zijboorden (uitgave Lankheet pagina 8) en tellen de 
krombanden op de bouwtekening van de Buurserpot. 

(leerlingen uit 
ronde 1 kunnen 
hun telling controleren).

Opdracht kaarten kijken (Hoogtekaart, Buurserbeekkaart 
-uitgave Lankheet pagina 4- en twee wateratlas-kaarten)
met behulp van het werkblad onderzoeken de leerlingen 
de hoogtekaart van Nederland en bepalen de hoogte van 
het gebied van de 
Buurserbeek en 
Haaksbergen. Ze 
trekken conclusies 
uit hun onderzoek en 
geven argumenten voor 
de stelling:  ‘Varen waar 
geen water is’.

Hoogtekaart

Hoogte t.o.v. NAP
(Normaal Amsterdams 
Peil) in meter

© Adviesdienst Geo-informatie en ICT Rijkswaterstaat

© De Bosatlas van Nederland Waterland, Noordhoff Uitgevers Groningen, 2010
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Jaarringen
De pot werd gebouwd van eikenhout. 
Elke ring in de stam van de boom is een jaar groei. 

1 Overleg met elkaar: zal een jaarring breed of smal zijn na een droge zomer?

2 Hoeveel droge zomers heeft deze boom gehad?

1

2

Bekijk met elkaar de kaarten en overleg wat het juiste antwoord is.
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Kaarten kijken

Pak kaart A. Bevaarbaarheid.

Bekijk de legenda. Je ziet daar schepen en kleuren van water.
In welke kleur water kan het diepste schip varen?
Nummer II of nummer VI?

Zoek op dezelfde kaart de plek waar (ongeveer) Haaksbergen ligt.
Wat voor schip kan in het water bij Haaksbergen varen?
Is de rivier bij Haaksbergen diep?

Pak kaart E. Aanleg van waterwegen voor afwatering en scheepvaart.

Bekijk de legenda. Je ziet waterwegen in kleuren.
Welke kleur water is het oudste? Dus het langst geleden aangelegd?
Het gele water of het bruine?

Zoek Haaksbergen op deze kaart.
In welk jaar is dit water aangelegd?

Zoek verder op de kaart naar bruine waterwegen.
Is er nog een ouder water dan het water bij Haaksbergen?

Pak de tekening.

Kijk goed wat je kunt lezen op de tekening.
Welk water is dit, denk je?

Pak de hoogtekaart.

Kijk naar de kolom NAP.
Waar is het land het laagste? Bij welke kleur?
Donkerblauw of geel/oranje?

Is het land bij Haaksbergen hoog of laag? 
Waar zie je dat aan?

Wat denk jij?
Kies uit:

a Het water van de Buurserbeek was vaak laag omdat het land hoog ligt.

b Het water van de Buurserbeek stroomde vaak over omdat het land laag is.

c Het water van de Buurserbeek is heel hoog omdat het land hoog is.

1

3

4
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© De Bosatlas van Nederland Waterland, Noordhoff Uitgevers Groningen, 2010
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Korte versie (ronde 2)
Als groep b aankomt gaan zij 
Gewicht takelen: door middel van een takel onderzoeken de leerlingen hoeveel gewicht zij kunnen 
takelen in hun eentje.
Alle leerlingen gaan ook:
Jaarlagen tellen: de leerlingen onderzoeken een doorsnede van een boomstam en bepalen welke 
zomers er droog waren.
Houtsoorten benoemen: leerlingen bekijken verschillende houtsoorten en bepalen waarvoor zij het 
beste gebruikt kunnen worden. Er liggen verschillende foto’s of kaartjes met houtsoortproducten waar de 
houtblokjes bij gelegd kunnen worden.
Hout schaven: Leerlingen schaven houten planken met een 
oude schaaf.
Knopen leggen: met behulp van de knopenkaart “drie 
handige zeemansknopen” worden de knopen geoefend.
Schepen leggen: Vijf schepen worden op chronologische 
volgorde gelegd.

Reserve
- Bedenken: verwerkingsopdracht over de ambachten
- Leerlingen bouwen met stokjes (ijsstokjes of luciferhoutjes of sateprikkers) de dakconstructie van het 
botenhuis na.

Een handige zeemansknoop is:- snel en gemakkelijk te leggen- betrouwbaar en sterk, ook als de spanning er even afgaat- gemakkelijk weer los te maken

1

2 
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Drie handige zeemansknopen

Deze knoop wordt 
gebruikt om het eind 
van een touw dikker te 
maken. Zodat het niet 
uit een katrol of uit je 
hand glijdt.

Hiermee maak je een 
touw vast aan een paal. 
Of een reling.
Het fijne is, dat de knoop 
vaster gaat zitten als er 
aan getrokken wordt.

Hiermee maak je een 
lus in een touw. Een lus 
die goed blijft zitten.

Paalsteek

Mastworp

Achtknoop

varen waar  geen water is
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