17.00 uur: Straks naar huis. Gelukkig staat mijn huis
naast het park. Lekker dichtbij. Dat is handig als ik
’s avonds het hek op slot moet doen. Voordat ik naar
huis ga, ga ik eerst de vogelpoep van de standbeelden
verwijderen. Tja ook dat hoort bij mijn werk… Ik ben
benieuwd of de mensen over 100 jaar nog weten hoe het
werk in een park nu is. Ik moet er niet aan denken dat
mijn park dan verdwenen is…

Een park is een monument

Monumentenkijker
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 dit park niet
zomaar veranderd of zelfs bebouwd mag worden.

?

?

Zie jij in dit park standbeelden?

Maak een foto van het mooiste standbeeld.

?

?

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

?

?

Omcirkel jouw antwoord en maak de zin af.

>Park

Dag nieuwsgierige
bezoeker, ken je
me nog? Ik ben
parkwachter
Hendrik
Harkema.

Lees hierboven eerst goed wat de kenmerken van een
monument zijn.
Ik ben het er wel / niet mee eens dat het park een monument is
omdat…

 aak een foto van dat deel van het park dat je het meest
M
bijzonder vindt.

?

Schrijf vier steekwoorden op die je vindt passen bij dit park.
1

2
3

4

Naam leerling:
Groep:
Datum:
t:
Naam monumen

Probeer bij elk steekwoord een passende foto te maken.

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.

Veel parken zijn in de 19e
eeuw speciaal aangelegd voor
de bewoners van de stad,
zodat ze al wandelend konden
genieten van een groene
omgeving. Lees op een bankje
mijn dagboekfragmenten van
vroeger. Probeer je voor te
stellen hoe het hier toen was.

Park

?

08.15 uur: Het is bijna herfst. Tijd om de hagen te snoeien.
Ik geniet toch wel het meest van het tuinwerk hoor. Vooral
in het najaar met al die gekleurde bladeren. Maar eigenlijk
heeft elk seizoen wel wat bijzonders.

06.00 uur: Heb ik alles bij me? Mijn brood voor straks, de
sleutel van het hek, mijn tuingereedschap? Ik mag
wel opschieten. De dieren lusten ’s ochtends graag wat
vers hooi. En zeker weten dat de muzikanten weer veel
rommel in de muziekkoepel hebben achtergelaten…
Voor de eerste parkbezoekers weer komen, heb ik nog
veel te doen!

?

?

Waarom heeft Hendrik Harkema een sleutel voor het hek bij zich?

?

?

Is er in het park waar jij bent ook een muziekkoepel?

?

?

Wat voor soort muziek zou er in de 19e eeuw in een
muziekkoepel gespeeld worden?

?

?

En jij? Welke muziek zou jij willen horen in de muziekkoepel?
Waarom?

?

?

En jij? Van welk seizoen houd jij het meest? Waarom?
Welk seizoen is het nu?
Maak een foto waaraan je goed kunt zien welk seizoen het is.

?

?

Loop rond in het park. Bekijk de bomen, het gras, de planten.
Haal eens diep adem. Wat ruik jij?

?

?

Zoek een bankje in het park en ga even zitten. Luister naar de
geluiden in de omgeving. Wat hoor je?

 aak een foto van de plek in het park die jij het mooist
M
vindt.

12.00 uur: Pff, ik heb wel schaft verdiend na dat zware
snoeiwerk. Nu eerst eten en straks de gesnoeide takken
weghalen. Voordat die kwajongens er mee beginnen te
slepen… Er komen steeds meer kinderen in het park. Niet
altijd leuk hoor, want mijn prachtig gemaaide gras wordt er
niet mooier van.

?

?

08.00 uur: Na het vegen van de muziekkoepel ging ik
met het hooi naar de geiten. Ik was net op tijd. De geiten
vraten zowaar van mijn mooie bloemenperk. Ik heb
meteen de omheining steviger gemaakt.

?

?

Parken hadden vaak een soort boerderijtje met wat dieren.
Is dat in dit park ook zo? Kijk welke dieren er zijn.
Maak een foto van het dier dat jij het leukste vindt.

Kijk om je heen en let vooral op de inrichting van het park.
De parken werden vroeger zo ingericht dat ze zo groot mogelijk
leken. Kun jij zien hoe ze dat deden?

15.00 uur: Hè bah, het begint te miezeren. Maar goed, het
was ook wel droog de laatste tijd. Vooral de grootste
beuken en kastanjebomen kunnen wel wat regen
gebruiken.

?

?

In het park staan verschillende boomsoorten. Soms staan er
bordjes bij. Welke soorten zie je?
Maak een foto van de grootste en dikste boom die je kunt
vinden.

