
 

 

 

 

KIJKTOCHT     5-7 JAAR 

Welkom op de werf van Batavialand. Met deze 

kijktocht ontdek je de leukste plekken op de werf! 

Je ziet steeds een afbeelding op de kijktocht. 

Probeer de plek te vinden waar deze afbeelding zich 

bevindt. Succes! 

 

Voelmodellen Modelbouwzaal 

 

Hint: Deze voelmodellen zitten in de Modelbouwzaal.  

Weetje: Kun je de verschillen zien tussen deze modellen? Je mag ze 

aanraken, wist je dat? 



Steltlopen 

Hint: De steltstokken zitten vlakbij de Modelbouw 

Weetje: Weet jij waarvoor stelten vroeger werden gebruikt? Om door de 

modder en blubber te lopen, zodat je niet vast bleef zitten en je 

schoenen niet vies werden! Probeer het zelf maar! 

 

Schavot 

Hint: Zoek het schavot bij de smederij, hier zit hij dichtbij! 

Weetje: Weet jij waarvoor het schavot werd gebruikt? Hier werden 

mensen vastgehouden! Durf jij je te laten opsluiten? Maak maar eens 

een mooie foto terwijl je erin vastzit! 



Kolderstok 

Hint: De kolderstok zit op de Batavia! Kun jij hem vinden? 

Weetje: Kun jij raden waarvoor de kolderstok werd gebruikt?  

Antwoord: Dit was het stuur van het schip. Door de stok te bewegen, 

werd het schip bestuurd. Kun jij de kolderstok bewegen? 

 

 

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? 

Weetje: Mensen sliepen in de bedstee. 

Probeer zelf maar eens een dutje te doen. 

Hoe zouden de mensen op de Batavia 

hebben geslapen?  

Antwoord: Ze sliepen zittend.  

 

 

 



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 

(houten balken aan de bovenkant) 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? Kijk maar eens goed wat er allemaal op de werf te 

ontdekken is! 


