
DE VERDWENEN SLEUTEL   ANTWOORDFORMULIER  
 

Deel 1 
 

A Wat staat er op dit bordje? 

 1. Blaeuweg 
 2. Joan Blaeustraat 
 3. Blaeu Plein 
 4. Blaeu Erf 

 

B Welk groot gebouw staat hier vlakbij? Schrijf het nummer op dat bij dit gebouw staat op Blaeu’s kaart van 
Amsterdam. 

 
 Naam van gebouw:     Nummer:    
 

C Welke plaats is dit?  

 
      

 
D Hoe hoog (of laag) ligt dit gebied boven (of onder) de zeespiegel? 

 Let op: meet buiten het dorp en rond af op hele meters. 
 
   meter  
  

E In welk jaar zijn ze begonnen van dit gebied land te maken?     

 

F Een deel van dit gebied willen ze weer onder water zetten. Wie zijn ‘ze’ en waarom willen ‘ze’ dat?  

            

             

G Is het randmeer groter of kleiner dan het water in de tijd van Blaeu?  

 

           
 
 
 
 
 
  

http://www.anaximander.eu/Blaeu/amsterdam-groot.html
http://www.anaximander.eu/Blaeu/amsterdam-groot.html
http://www.anaximander.eu/Blaeu/amsterdam-groot.html


Deel 2 
 

H Als je in de vorige opdracht de verkeerde plaats had gekozen was je in een andere polder terecht gekomen.  

Welke van de twee kaartjes van deze polder is ouder? Hoe weet je dat? 
  
 kaartje   omdat          
 

I Je bent aangekomen op Walcheren. In welke plaats? 

  
       

J Je kunt tegenwoordig gewoon met de trein naar Walcheren.  

Noem twee redenen waarom dat in de tijd van Blaeu niet kon. 
 
 1.             
 
 2.              

 

K Hoe heet dit gebouw?           

 

L In dit gebouw zijn in 1985 verschillende bibliotheken samengevoegd.  

Het grootste daarvan stond in het gedeelte van de gemeente dat al bebouwd was toen Blaeu leefde. Welk 
van de volgende postcodes kan die bibliotheek  toen niet gehad hebben:  

 1. 4331 SM 2.  4336 AZ 3. 4331 BK   
 

M Samuel woonde in Vlissingen.  

Tegenwoordig kun je met de boot van Vlissingen naar Middelburg via het Kanaal door Walcheren (foto).   
Als Samuel met de boot naar Middelburg wilde, hoe moest hij dan varen? Beschrijf de route: 

 
             

  
N In het stukje tekst uit het boek staat een naam van een gebied en een naam van een stad. 

 
Wat is de naam van het gebied?        

 
 Wat is de naam van de stad?          

       

O Wat voor een gebied is dat? Een land, een provincie, iets anders?  

 Wie maken ruzie over het gebied en waarom? 

 
             
 
             



 
 

Deel 3 
 

P Het vliegveld Gonggar ligt 70 kilometer van Lhasa. 

In welke richting rijdt de bus het grootste stuk naar Lhasa?  
  1.  noorden 
  2.  westen 
  3.  zuiden 
  4.  oosten 
 

Q Langs welke weg loop je als je de kortste route neemt van de Jokhang tempel naar het Sera klooster? 
 

 1.  Sela North Road 
 2.  Duodi South Avenue 
 3.  Nyiangra North Road 
 

R  Hoe heette de organisatie die in de 17e eeuw vanuit Nederland handel dreef met Azië?  

 
              
 

S Noem twee producten die toen met schepen vanuit Azië naar Nederland werden vervoerd. 
 
          en      

 
 
T Onder welke naam was Guangzhou toen beter bekend? 
 
           
 
U Wat was in die tijd de belangrijkste Nederlandse havenstad? 
 
           
 

V De haven van Shanghai is sinds 2004 de grootste van de wereld. Daarvoor lag de grootste wereldhaven in 

Nederland. Bij welke stad?   
 
              
  

W Je hebt vast veel spullen in huis die uit China komen. Daar is niet iedereen blij mee. Een Chinese kunstenaar 

geeft daar een mooi beeld van. Via welke Chinese haven worden deze producten naar Nederland 
verscheept? Waarom denk je dat? 

 
     omdat      
 
         
 



 

X Huangshan wordt veel bezocht door toeristen die van  
wandelen en bergbeklimmen houden.  Hoe hoog is de hoogste top  
in de Huangshan bergen? 

 
         

 
 
Y Als je van Guangzhou met de trein naar Huangshan gaat,  

hoe vaak moet je dan overstappen?  
 

 
 1  2 3 4  (keer overstappen) 
 
Z Heb je Google Earth? Klik dan hier en je ziet de oude kaart geprojecteerd op de nieuwe satellietbeelden.  Zet 

de laag YouTube (in de Galerij) aan. Zoom in op Vuyuen . 
 Ga naar het noordwesten. Zoek naar de YouTube video aan de rand van het bergmassief bij Biyang (foto). 

Speel de video af. 
 Wat is de Engelse naam van de bergen van Huangshan? 
 
           
 

 
   
 

http://www.anaximander.eu/Blaeu/Assets/Nanking.kml
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