Sporen van veen en turf: Peize

Sporen: Het Bunnerveen
Lees het canonvenster over het Fochteloërveen. Ten zuiden van Peize lag
Titelhet
xxxBunnerveen
titel xxx
ook een veengebied:
Je ziet het hieronder op een kaart. De
kaart is rond 1900 gemaakt. Bekijk de kaart hieronder.
Onderstreep alle namen met ‘Veen’ er in.

Altenasche Bossen

Altena
Rond 1900 werd
geprobeerd om het
Bunnerveen te
ontginnen. Mensen op
zoek naar werk, trokken
naar het veen. Ze
gingen vlakbij het veen
wonen, bij de
Altenasche Bossen. Hier
ontstond Altena.
A. Zoek de bossen op
de kaart op en zet een
kruis waar Altena
ongeveer ligt.
B. Om het turf te
vervoeren werd een
vaart aangelegd. De
Vaartweg herinnert hier
aan. Zoek de Vaartweg
op de kaart (zie
Kaartenblad) op en
kleur de weg rood.
C. In de jaren zestig van
de vorige eeuw ging
het ontginnen van het
veen verder. Bekijk hier
satellietbeelden van nu.
Vergelijk de oude kaart
hiernaast met deze
beelden. Hoe kun je
zien dat het
veengebied verdwenen
is?
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

Sporen van veen en turf: Peize

Sporen: straatnamen
Nodig: kleurpotloden
In Peize vind je nog meer sporen van veen en turf: straatnamen. Hieronder zie je welke. Misschien woon je er zelf wel!
Lees het lijstje van straatnamen door. Achter sommige staat een betekenis.
Vaartweg
Bongeveenweg
Bunnerveenseweg
Turfweg – gedroogd veen, brandstof
Turfringen – manier van turf stapelen
Zetveld – plek om turf te drogen
Stoeken – opgestapelde turven
Baggelaar – turf gevormd van nat veen
Veenkuil – met water gevulde kuil waar vroeger turf werd gestoken
Bolster – bovenste laag veenafzetting

Zoek op het kaartenblad deze straatnamen op de onderste twee kaarten op. Geef iedere straat een andere kleur.

Straatnamenbingo
Je gaat samen met je klas straatnamenbingo spelen. Je
mag zelf je bingokaart invullen.
Je juf of meester roept straatnamen of omschrijvingen.
Kijk het rijtje boven dus nog even goed door. Wie het
eerst zijn bingokaart vol heeft, is de winnaar!

Kaartenblad

