
De route vinden
Sarah logeert bij haar oma in Utrecht. Oma woont naast een molen. 
Oma zegt: "Ga eens naar de Dom wandelen. De Dom zie je al vanaf de hoek van de straat. 
Als je terug gaat, let je goed op de molen. Die kun je vaak zien. Je hoeft niet langs dezelfde 
weg terug. Je zult de weg wel vinden." De Dom is een hoge kerktoren.
Sarah maakt foto’s onderweg. 

• Jij gaat met de foto’s de route van Sarah op de plattegrond van Utrecht vinden. 

• Bekijk eerst goed de plattegrond. Die is in vakken ingedeeld, met de letters en getallen
op de rand. Oma woont in vak D 10.

• Op de rand staan belangrijke plekken aangegeven met pijlen. Zoek de Dom!

Vul in:   De Dom staat in vak ________.

De wandeling van Sarah
1. Dit is het huis van oma naast de molen.

Ze woont in de Merelstraat.

Vul in: 

• De molen staat in vak __________

2. Sarah loopt naar het kruispunt en steekt over.
De straat waar ze nu in staat heeft een knik. Ze ziet in de
verte het topje van de Dom.

• Je ziet dat de straat aan het eind naar rechts buigt.

• De straat heet:  ___________________

• Zet op de plattegrond een pijltje: 
- op de goede plek 
- in de richting waarin foto 2 is genomen.
- met het nummer 2 van deze foto.

Zo. Het begin van de route is bekend.
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3. Ze komt bij een water. Aan de overkant is nog een
toren te zien. Het is de watertoren. 

Teken Sarah’s route van oma tot hier in de kaart.

Ze gaat verder in de richting van de Dom.

4. Dan komt ze bij een plein: het Neude. Ze maakt twee foto’s. Een foto naar links van een
beeld met daarachter een winkelstraat met in de verte een andere kerk. 
Ze maakt ook een foto van het plein met de Dom op de achtergrond.

5. Sarah loopt nu niet door naar de Dom maar ze
gaat de winkelstraat achter het beeld in.
Ze is al gauw bij de kerk. 
Op het straatnaambordje staat "Janskerkhof".

Sarah buigt rechtsaf een straat in ....

Teken de route van Sarah in de kaart.
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6. ...ze staat dan met haar rug naar het Janskerkhof. 

Aan het eind van de straat staat een grote kerk.
Dat is vast de kerk bij de Dom-toren! 
Daar loopt ze heen.

Teken de route van Sarah in de kaart.

7. Aan het eind van deze straat kan ze om de hoek
de toren van de Dom zien. Ze staat er al vlakbij.

• Teken op de plattegrond de kijklijn waarlangs
Sarah naar de toren kijkt.

Sarah loopt naar het domplein, 
dat ligt tussen de domtoren en de kerk.

8. Achter zich ziet ze een vrijheidsbeeld. Voor zich een poort onder de Dom-toren door.

• Ze staat nu tussen de toren en de kerk. Teken de route in de kaart. 

9. Ze gaat daar de poort heen. Ze komt bij een gracht. Ze maakt twee foto’s vanaf de brug.

• Nu begint de terugweg. Sarah moet nu rechtsaf.   De brug ligt in vak ________
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De weg terug:  teken de route in de kaart
10.Even later staat Sarah voor een groot gebouw. Dat staat op de kaart. Achter zich kan ze

mooi de Dom zien. Voor zich gaat de gracht een hoek om. 

Sarah kijkt nog even achterom.                   Voor zich ziet ze de gracht.
 

• Teken met pijlen op de plattegrond hoe Sarah de foto’s genomen heeft. Zet de num-
mers van de foto’s erbij.

11.Sarah volgt de gracht. Als ze voorbij een
bocht is komt ze bij een drukke weg. Ze kijkt
naar rechts en ziet dan weer het Neude. 

Ze staat op de brug in vak ____________

In de verte ziet ze heel klein de haas die ook
op foto  staat (op deze foto niet te zien).
Welk gebouw staat ook op foto  ?

__________________________________

12.Als ze de drukke weg is overgestoken komt
ze weer bij een bruggetje. Vanaf dat
bruggetje ziet ze de wieken van de molen
weer!

• Dit bruggetje staat in vak ____________

13.Iets verder is een zijwater. Dat kun je nog net
aan het bruggetje rechts op de foto zien!
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14.Ze komt langs de sluis. Daar voorbij maakt ze
een foto achteruit. Achter het witte huis is ook
water volgens de kaart.

15.Voorbij de sluis is weer een brug. Ze kijkt naar rechts en ziet de molen vlakbij. 
Hé, en daar is de Dom weer. 

• Teken nu twee pijlen op de plattegrond waar ze foto  en  gemaakt heeft in de
richting waarin ze kijkt.

16.Daar achter de molen woont Oma!
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Weer thuis
Thuis vertelt Sarah aan Oma waar ze allemaal is geweest.
Ze laat de route op de kaart zien en zet de pijltjes voor de foto’s die ze vergeten is er ook op.
Oma zegt: "Volgende week komt je neefje hier. Schrijf jij maar in een brief op hoe je gelopen 
hebt!"

Dat ging Sarah doen. 
Ze gebruikt duidelijke woorden als rechtdoor, linksaf, tweede straat rechts, oversteken.
Het begint zo:

• Maak de route-beschrijving voor Sarah af.

• Schrijf eronder welke foto je het leukst vond en in welk vak die was.

Loop de Hopakker helemaal af.

Dan over de brug en rechtdoor tot

een plein. Daar ....
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