
 

 

 

 

DOETOCHT     7-10 JAAR 

Welkom op de werf van Batavialand. Met deze 

doetocht ontdek je de leukste plekken op de werf! 

Je ziet steeds een afbeelding op de doetocht. 

Probeer de plek te vinden waar deze afbeelding zich 

bevindt. Bij elke afbeelding zit een opdracht. 

Succes! 

 

 

Voelmodellen Modelbouwzaal 

 

Hint: Deze voelmodellen zitten in de Modelbouwzaal.  



Opdracht: wat zijn er veel voelmodellen, nietwaar? Kies er één uit, en 

teken hem zo goed mogelijk na! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steltlopen 

Hint: De steltstokken zitten vlakbij de Modelbouw 

Opdracht: Jij hebt waarschijnlijk wel eens met stelten gespeeld! Vroeger 

werden ze echter ook door volwassenen gebruikt. Weet jij waarom? 

 

 

 



Schavot 

Hint: Het schavot zit vlakbij de smederij! 

Je werd aan het schavot vastgemaakt als je je had misdragen. Probeer 

het maar eens; laat je opsluiten. We hopen maar dat je zo ook wordt 

vrijgelaten! 

Opdracht: kun jij twee redenen bedenken waarom je vast wordt gezet in 

het schavot? 

 

 

 

 

Kolderstok 

 

Hint: De kolderstok zit op de 

Batavia! Kun jij hem vinden? 

 

Opdracht: Wat een rare naam hé? Kolderstok. Probeer de stok maar 

eens heen en weer te bewegen? Kun jij bedenken waarvoor de 

kolderstok werd gebruikt?  

  

 

 



Bedstee 

Hint: Net als de kolderstok, zitten de 

bedsteden op de Batavia. Probeer maar 

eens een verdieping omhoog te gaan, 

misschien vind je ze daar? 

Opdracht: De mensen die op de Batavia 

waren, sliepen in de bedsteden. Probeer 

zelf maar eens een fijne manier te vinden 

om hier te slapen. Lukt het? 

Hoe sliepen de mensen aan boord van de 

Batavia eigenlijk?  

 

Zakken hijsen 

Loop helemaal naar beneden, naar het ruim. Je bent nu onder water! 

Zoek de zakken met touwen eraan, en trek maar aan de touwen. Welke 

zak is het lichtste? 

Weetje: Wist je dat alle zakken even zwaar zijn? Door de katrollen (zie 

het plaatje hieronder) kun je de zakken veel makkelijker optillen.  

 

 

 



Boomstam met spijkers 

 

Op de werf vind je ook een boomstam met heel veel spijkers erin 

geslagen. Heb je deze al ergens gezien? Probeer hem maar te vinden 

en sla zelf een spijker erin! 

 

 

 

 

 

Dat was alweer het einde van deze kijktocht! Heb je alles kunnen 

vinden? En ben je nog bezig geweest met de andere activiteiten op de 

werf? Misschien kun je wel een spijker gaan smeden in de smederij, of je 

eigen springtouw knopen bij de tuigerij. Je kunt ook ringgooien, kijken bij 

de zeilzolder en natuurlijk alle geheimen van de Batavia ontrafelen. Kijk 

maar eens goed wat er allemaal op de werf te ontdekken is! 


