
Naam leerling:

Groep:

Datum:

Naam monument: 

Meer monumenten tijdens Open Monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag, 
elk jaar in het tweede weekend van 
september, kun je nog meer bijzondere 
monumenten bezoeken! Je leest er alles 
over op www.openmonumentendag.nl.

 22.00 uur De kasteelheer, kasteelvrouw en de rest van  
het publiek hebben genoten van een mooie show. Ik ga 
slapen. Ik ben benieuwd of de mensen over 100 jaar nog 
weten hoe het leven op een kasteel er nu uitziet. Ik moet 
er toch niet aan denken dat het kasteel dan helemaal 
 verdwenen is…

? ?  Kun je ontdekken hoe oud het kasteel is waar je nu bent? 

? ?  Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.
  Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een 
monument zijn. 

Ik ben het er wel / niet mee eens dat het kasteel een monument is 
omdat…

 Maak een foto van het deel van het kasteel dat je het meest 
bijzonder vindt.

? ?   Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit kasteel. 
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  Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

>Kasteel
Monumentenkijker

Het kasteel is een monument

Hallo krijger, ken je me 
nog? Ik ben Roderick 
de Ridder. Je 
bent nu bij 
een kasteel. 

K
as

te
el Vroeger verdedigden 

ridders het land van hun 
heer vanaf een kasteel. 
Kijk goed rond. En lees 
mijn dagboekfragmenten 
van vroeger. Probeer je 
voor te stellen hoe het 
hier toen was. 

Monumenten bestaan in allerlei soorten en maten. 
Ze zijn altijd bijzonder én oud (minstens 50 jaar). 
Ze zijn bijzonder vanwege hun belangrijke rol in de 

geschiedenis van een land, stad of dorp. Er zit dus een historisch 
verhaal of herinnering aan vast. Monumenten worden officieel 
door de overheid beschermd. Dat betekent dat het gebouw niet 
zomaar veranderd of zelfs gesloopt mag worden. 



 10.00 uur: Mijn nieuwe harnas uit Duitsland is  
eindelijk gebracht. Hij is mooi geworden. Samen met  
mijn schildknaap ben ik een kwartier bezig geweest om 
hem aan te trekken. Dat ding weegt 25 kilo! 

? ?   En jij? Stel je voor dat je een pak aan hebt van 25 kilo (dat zijn 25 
pakken suiker). Wat denk je, kun je je dan goed bewegen? 

 Als een ridder helemaal in zijn harnas zat, dan kon je niet meer 
zien wie het was. Daarom zaten er op de kleding, het schild en op 
het kleed van zijn paard een herkenningsteken zodat je kon zien 
bij wie de ridder hoorde. Dat noem je een wapen.

? ?  Kun je ontdekken wat het wapen was van het kasteel waar je nu 
bent? 

 

  
Maak een foto. 

 14.00 uur: Een van de schildknapen is net tot ridder  
geslagen. Het was een mooie ceremonie. Hij hoort  
er nu echt bij. 

? ?   Wat lijkt je leuk aan het leven van een ridder? Wat lijkt je  
niet leuk?

Leuk:

Niet leuk:

  17.00 uur: Over een uur begint het toernooi buiten op  
het veld. Ik ben iedere keer weer zenuwachtig. Vorige 
maand liet ik zomaar voor het oog van de kasteelvrouw 
mijn zwaard uit mijn handen vallen. Dat zal me toch niet 
weer gebeuren? 

? ?   Welke verschillende ruimtes zie je buiten? Wat is de functie van de 
verschillende ruimtes?

  Maak ook een foto die de functie laat zien. 

? ?  Is er ook een kasteeltuin? Kies jouw antwoord en maak de zin af.

Ik vind de kasteeltuin wel / niet mooi omdat…

 08.00 uur: Het is laat geworden gisteren. We hadden  
een geweldig feest om het niet-aanvalsverdrag met  
Baron Bayolon te vieren. De baron had zijn eigen  
muzikanten mee. De ridderzaal stond op zijn kop.  
Ik kon met moeite mijn bed bereiken. Waarom zijn die 
trappen ook altijd zo smal? 

? ?  Een kasteel werd gebruikt om het land te verdedigen. Waaraan 
kun je nu nog zien dat het land werd verdedigd tegen de vijand 
vanuit het kasteel? 

  Maak een foto. 

? ?  Veel kastelen hadden een gracht en een ophaalbrug. Weet jij 
waarom? 

? ?   Ga naar een wenteltrap. Ridders hadden hun wapen in hun 
rechterhand. Doe alsof je een wapen in je rechterhand hebt en 
ga de trap af naar beneden. Ga daarna naar boven. Wat gaat 
makkelijker? Kun je bedenken waarom dat zo is? 

? ?  De ridderzaal was een belangrijke ruimte in het kasteel. Welke 
ruimtes zie je nog meer? Schrijf van elke ruimte de functie op. 

  Maak ook een foto die de functie duidelijk laat zien. 
  Ga bijvoorbeeld op zoek naar de keuken, harnaskamer, 
slaapkamer en kapel.

 09.00 uur: Ik ga nu de valken en honden trainen voor  
de jacht. Ik hoop maar dat het beter gaat dan gisteren. 

 

? ?  Hoe vind jij de sfeer op het kasteel? Zet een kruisje. 
 mysterieus   spannend  saai  droevig  vrolijk

 anders, namelijk… 
 Probeer ook een foto te maken die de sfeer op het kasteel 
laat zien. 


