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Opdrachten bij de kleurplaat van Nederland van Charlotte Dematons 
 

Charlotte Dematons maakte niet zomaar een 
kleurplaat van Nederland: je moet er zelf ook wat aan 

doen. Speciaal voor slimme en creatieve kinderen 

bedacht ze er allerlei opdrachten bij. 
  

Je kan ze allemaal doen; je mag er ook gerust wat 
overslaan. Veel plezier ermee! 
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� Op nummer 4 hangen er maar bij één raam gordijnen. Wil je mooie gordijnen voor 

alle ramen hangen? 
 

� Nummer 16 is een heel beroemd gebouw. Het heet: □ het Buitenhof   

          □ het Binnenhof  

          □ de Keukenhof 

 
    Het gebouw is heel saai van kleur in het echt. Wil jij het hier vrolijk inkleuren?  

 
� Wie woont er op nummertje 18? Zoek hem ……en kijk eens wat hij doet? 

 

� Nummer 20 en 22 zijn:  □ Pokhuizen    

      □ Pakhuizen  

      □ Pikhuizen 

 
� Op nummer 26 zijn de letters op de gevel voor een deel verdwenen.  
   Wil je ze er weer op schrijven? 

 
� Waarvan is het huis op nummer 28 gemaakt? Welke kleur hebben zulke huizen?   

   □ Cement      □ Rood 

   □ Baksteen      □ Geel 

   □ Hout      □ Groen 



 

 

 
� Het huis op nummer 30 is afgebroken.  
   Teken hier jouw eigen droomhuis en schrijf je huisnummer erop!  

 

� Zie je dat kleine bruggetje in de verte? Wat is dat?  □ Een ophaalbrug 

          □ Een neerhaalbrug 

          □ Een Hollandse brug 

 
� Hoeveel wieken heeft een molen? 2, 3 of 4? Teken ze. 
 
� Hoeveel wieken heeft een moderne windmolen? 1,2,3 of 4? Teken ze. 

 
� Het huis op nummer 32 is niet helemaal af. Het heeft een trapgevel.  
     Wil je die tekenen alsjeblieft?  
     Weet je niet wat een trapgevel is?  
     Denk even na, of vraag het aan een volwassene, die weet dat heus wel! 

 
� Er spelen drie jongetjes voetbal. Kleur hun shirtjes, welke kleur kies je? 
 
� Het mutsje van de dansende vrouw is niet af, maak het af. 

 
� De man met muts en sjaal denkt dat hij schaatst. Ha, ha, waar rijdt hij op? 

 

� Waarom staan bomen vaak scheef in Nederland? □ Omdat het scheefgroeibomen zijn. 

         □ Omdat de wind altijd waait. 

         □ Omdat ze niet goed gesteund zijn. 

 

� Wat dragen die twee mannen met die hoeden?  □ Kolen 

                □ Kazen 

         □ Meloenen              Teken je ze? 

 
� Alle bloemen op het veld zijn eraf. Wil jij ze tekenen en inkleuren?  

 

� Wat is de bekendste bloem van Nederland? □ de tulp 

         □ de roos 

         □ de krokus 

 
� Waarop rijdt de jongen met het zwarte haar? Teken het. 

 
� Waarop rijdt dat kleine jongetje met dat zwarte jackje aan? Teken het. 



 

 

 
� Wat vervoert de moeder met kinderen in haar fietskar? Bedenk iets geks en teken het. 

 
� De visboer heeft nog geen achternaam, bedenk een goede, schrijf die op en kleur 

dan ook even de vlaggen. Dank je wel! 
 

� Wat eet die vader bij de visboer? Teken het. 
 

� Welk dier laat de jongen met het petje uit? Teken maar eens een gek dier! 
 

� Wat ligt daar in het water?  □ Een waterhuis 

               □ Een woonboot      

      □ Een woonhuis    Kleuren graag! 

 
� Hoeveel eendjes heeft moeder eend? _______ 

 

� Hoe heten de bomen die langs het water groeien?  □ Wilgen 

           □  Eiken  

           □  Dennen 

 
� Er zwemt een rare vis in het water. Zie je hem? Wat voor vis is dat? ____________ 

 
� Geef de koeien weer hun kleuren.  

 
� Teken je op de open plek een Hollands dier? 

 
� Wat komt er uit het struisvogelei? Bedenk en teken maar iets onverwachts! 

 
� Teken achter de huizen een echte Hollandse wolkenlucht. 
 
� Kleur alles in, wat je nog wilt! 

 




