
Docentenhandleiding 

Opzet lespakketten 

Voor Dondervoort zijn twee lespakketten wiskunde gemaakt. Het eerste lespakket is bedoeld 
voor tweede klassen en voor derde klassen met veel potentiële wiskunde A leerlingen. Het 
tweede lespakket is bedoeld voor vwo bèta leerlingen die uitgedaagd willen worden met een 
meetkundige redenering. 
Binnen het eerste lespakket zijn de opdrachten gedifferentieerd om recht te doen aan de 
verschillen in een klas. Het A deel is flink rekenen en tekenen, terwijl in het B deel afsluit met 
een meetkunde opdracht. Deze meetkunde opdracht is eenvoudiger dan die uit het tweede 
lespakket. De docent kan zo verschillende groepjes verschillende opdrachten geven. 

Individueel of groepswerk 

Ieder lespakketten kan als individuele opdracht opgegeven worden, maar door de variatie 
aan wiskundige onderwerpen lenen de lespakketten zich beter voor groepswerk. De praktijk 
wijst uit dat gevarieerde groepen met zowel toekomstige wiskunde A als B leerlingen het 
best presteren. Samenwerking wordt gestimuleerd door de toekomstige wiskunde A leerling 
penvoerder te maken en de toekomstige wiskunde B leerling adviseur. Ideale groepsgrootte 
is twee als er sprake is van op elkaar ingestelde duo’s, en anders is drie de ideale 
groepsgrootte (want dan is er altijd een meerderheid, en gaat de groep snel door van 
onderwerp naar onderwerp). Het aantal opdrachten is afgestemd op lessen van 70 minuten. 

Zoekopdrachten 

Leerlingen krijgen opdrachten die verwijzen naar begrippen, eenheden, instrumenten en 
teksten uit de zeventiende eeuw. De antwoorden op die vragen kunnen ze vinden op 
internet. Uiteraard zijn er ook antwoordmodellen. 

Context 

Dondervoort onderkent het risico van een belegering en laat uit voorzorg extra versterkingen 
aanleggen, te beginnen met een gedekte weg. Een gedekte weg is een weg die buiten voor 
de stadsmuur loopt. Belegeraars kunnen veilig over die gedekte weg lopen omdat de weg 
verdiept ligt en gedekt wordt door een schuin glacis. De belegeraars zijn daar veilig voor het 
vijandelijk geschut. Aanvallers kunnen echter niet veilig over de gedekte weg lopen omdat ze 
beschoten worden door de schutters die op de stadsmuren staan. Zo voorkomt Dondervoort 
dat de aanvallers de muren met een tonnetje buskruit kunnen opblazen. 

 
In het lespakket wordt gerekend aan het onderwerp “de gedekte weg”: hoe diep komt de 
gedekte weg, hoe lang en hoog het glacis, hoe ver van de stadsmuur komt de gedekte weg 
te liggen, hoeveel graafwerk, etc.  
 



Lespakket A: aanleg van een gedekte weg 

 
Dondervoort wordt bedreigd door de Spanjaarden. Voor het 
te laat is, worden enkele versterkingen aangebracht. 
Belangrijk is om de Spanjaarden weg te houden van de 
muren van de stad. De fortificatiemeester weet hoe dat moet. 
Hij heeft lessen gevolgd in Leiden aan de Duytsche 
Mathematicque. Dat is de ingenieursschool die in 1600 
opgericht is door Prins Maurits. Hij besloot dat er een 
opleiding moest komen waar in de volkstaal, het Nederlands, 
les gegeven werd in landmeetkunde, vestingbouw, 
meetkunde, rekenen en goniometrie. Vader en zoon Frans 
van Schooten hebben daar 50 jaar lang les gegeven aan 
ingenieurs, aannemers, kaartenmakers, rekenaars en 
landmeters. Daar heeft de fortificatiemeester van 
Dondervoort zijn vak geleerd. 

Illustraties in dit lespakket komen uit boeken en 
handschriften van Frans Senior en Junior. 

Meer informatie over Frans van Schooten en de Duytsche 
Mathematicque staat op http://www.fransvanschooten.nl/. 

Dondervoort laat uit voorzorg extra versterkingen aanleggen, 
waaronder een gedekte weg. Hieronder zie je een tekening 
van een gedekte weg. 

 

 

Frans van Schooten Senior 
1581-1646 

 

 

Frans van Schooten Junior 
1615-1660 

 

 
Een gedekte weg is een weg die buiten de stad voor de stadsmuur loopt. Idee is dat 
belegeraars veilig over die gedekte weg kunnen lopen omdat de weg verdiept is en gedekt 
wordt door een schuin glacis. De belegeraars zijn daar veilig voor de geweren en kanonnen 
van de vijand, maar vanwege het schuine talud zijn de aanvallers niet veilig voor de 
schutters die op de stadsmuren staan. Met deze versterking van de vesting voorkomt 
Dondervoort dat de aanvallers de muren met een tonnetje buskruit kunnen opblazen. 
 
De aanleg van een gedekte weg met glacis en talud is een grote onderneming. De gedekte 
weg ligt verdiept. Daarvoor moet grond weg gegraven worden. Ook voor het talud wordt 
grond uitgegraven. Die grond wordt gebruikt om het glacis aan te leggen. De helling van het 
glacis wordt zo gekozen dat een aanvaller er zich niet achter kan verschuilen. De kijklijn 
geeft aan dat de schutter op de stadsmuur iedere aanvaller onder schot kan nemen. Het 
talud aan de stadskant van de gedekte weg loopt om die reden ook schuin. 



Opdracht 1 

a. Geef drie redenen waarom glacis, gedekte weg en talud een aanval bemoeilijken. 

Opdracht 2 

De fortificatiemeester beslist dat de gedekte weg 1,00 
meter diep ligt en 2 meter breed wordt. De gedekte weg 
omringt heel Dondervoort en wordt 2,5 km lang. Het 
graafwerk gebeurt met schop en kruiwagen.  

a. Bereken hoeveel kubieke meter grond uitgegraven 
moet worden voor de gedekte weg. 

b. In een werkdag van 8 uur wordt één uur besteed 
aan pauzes en zeven uur aan graven.  
Bereken hoeveel procent van de werktijd besteed 
wordt aan pauzes en hoeveel procent aan graven. 

c. Graven doe je met een schep. Een man kan in één 
werkdag drie kubieke meter grond uitgraven. Met 
iedere schepbeweging graaf je ongeveer 1500 cm3 
grond.  
Bereken het aantal schepbewegingen dat een man 
moet maken op een werkdag om 3 m3 te graven. 

d. Ongeveer vierhonderd mannen uit Dondervoort zijn 
beschikbaar voor het graafwerk. 
Bereken hoeveel dagen deze 400 man nodig 
hebben voor het graven van de gedekte weg. 

 

 

Opdracht 3 
Het talud aan de stadskant van de gedekte weg loopt 
schuin. Het hellingsgetal is een maat voor hoe steil 
een helling is. Het hellingsgetal is de deling van 
afstand verticaal en hoogte horizontaal. De hoogte is 
1,00 meter want dat is de diepte van de gedekte weg. 
Volgens de fortificatiemeester wordt de horizontale 
afstand 4,00 meter. 

 

 

 

afstand verticaal
hellingsgetal

afstand horizontaal
=  

a. Teken op het werkblad een dwarsdoorsnede van gedekte weg en talud in schaal 
1 op 100. 

b. Bereken het hellingsgetal van het talud. 
c. Bereken de schuine lengte in cm van het talud met de stelling van Pythagoras 
d. Bereken de hellingshoek met de tangens 
e. Bereken hoeveel dagen deze 400 man nodig hebben voor het afgraven van het talud. 

 

Opdracht 4 

De afgegraven grond wordt gebruikt om een glacis te maken. De helling van het glacis heeft 
hetzelfde hellingsgetal als het talud.  

a. Volgens de fortificatiemeester wordt er in totaal 10 000 m3 grond afgegraven voor 
weg en talud. Controleer zijn berekening. 



Opdracht 5 

In de dwarsdoorsnede zijn het glacis en het talud rechthoekige driehoeken. 
a. Leg uit waarom de driehoeken een vergroting van elkaar zijn. 
b. De factor waarmee je de afmetingen van het talud moet vermenigvuldigen om de 

afmetingen van het glacis te berekenen is ongeveer 1,4. Bereken de exacte waarde 
van de factor. 

c. Bereken de hoogte en de breedte van het glacis in hele centimeters. 
d. Voeg het glacis toe op jouw werkblad. 

Opdracht 6 

In de zestiende eeuw rekende men niet in meters of kubieke 
meters maar in roeden en schachten. Simon Stevin stelde 
voor dat iedereen de Rijnlandse roede gebruikte. 

a. Hoeveel centimeter is een rijnlandse roede? 

b. Zoek op wanneer voor het eerst in Europa gerekend 
werd in meters, vierkante meters en kubieke meters. 

c. Zoek op wat Simon Stevin geschreven heeft over 
wiskunde en over vestingbouw. 

d. De schacht was in de zeventiende eeuw een 
inhoudsmaat. 
Hoeveel kubieke meter is een schacht? 

 

Simon Stevin 
1548-1620 

Opdracht 7 

De fortificatiemeester heeft leren rekenen van Frans van Schooten op de Duytsche 
Mathematicque. Onderstaande opdracht komt uit het boek “Mathematische Oeffeningen” 
(met dubbel f) van Frans van Schooten. De opdracht staat in gewone letters gedrukt, het 
antwoord in gotische letters. 

a. Bereken in hoeveel dagen de soldaten samen 4650 schachten graven. 

 



Opdracht 8 

In de tekening bij opdracht 1 is de wand van de gedekte weg 
loodrecht. In de praktijk is deze wand schuin om te voorkomen 
dat de wand instort. 
Hiernaast zie je een andere tekening met een schuine wand. 

a. Laat met een berekening zien dat de verticale wand 
ongeveer 242 cm hoog is. 

b. De fortificatiemeester zegt dat de horizontale afstand de 
helft is van de hoogte van de verticale wand.  
Bereken de lengte van de schuine wand. 

c. Bereken de hoeken die de schuine wand maakt met de 
gedekte weg.  

 

Opdracht 9 

Tot zover heb je gerekend aan de gedekte weg. Nu gaat het erom hoe ver de gedekte weg 
van de muren af komt te liggen. Belangrijk is dat aanvallers zich niet kunnen verschuilen op 
het glacis. De fortificatiemeester wil dat de kijklijn vanaf de muren precies langs het glacis 
gaat. 

a. Neem de kijklijn op in het werkblad. 
b. De muren van Dondervoort zijn 8 meter hoog. 

Onderzoek op het werkblad hoeveel meter de afstand tussen weg en muur is. 

Opdracht 10 

In vredestijd moet de stad gewoon bereikbaar zijn. De toegangswegen lopen dus dwars door 
de vestingwerken (glacis, gedekte weg en talud). De kooplieden en handelaren van 
Dondervoort eisen dat de toegangsweg vlak blijft (zonder hellingen), maar de 
fortificatiemeester eist dat de gedekte weg overal veilig afgeschermd is door glacis en talud.  

a. Doe een voorstel hoe de toegangswegen en de gedekte weg het beste afgeschermd 
worden. Gebruik plattegronden, aanzichten en kijklijnen om aan te tonen dat jouw 
voorstel de beste verdediging als resultaat heeft.  

 
In de praktijk werd naast de gedekte weg ook nog een sloot gegraven opdat de weg niet 
volloopt met regenwater. Verder werden talud en glacis ingezaaid met gras, klaver en 
zevenblad. De wortels verstevigen de grond en bovendien zijn klaver en zevenblad 
voedzaam voor de paarden van de officieren. 
Als Dondervoort genoeg geld en mankracht heeft, dan wordt er ook een gracht gegraven 
tussen de gedekte weg en de stadsmuur. Al deze verdedigingswerken (glacis, bedekte weg, 
talud en gracht) zorgen ervoor dat de aanvallers niet zo dicht bij de muren konden komen dat 
ze die met een tonnetje buskruit kunnen opblazen. Kortom, de burgers van Dondervoort 
hebben nog veel werk te verzetten. 
 
Tot slot een afbeelding uit het boek over vestingbouw. Je kunt zien hoe aanvallers via 
overdekte gangen de muren van de stad bereiken.  

  



Werkblad 
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Lespakket B: ligging van de gedekte weg 

 
Lees eerst opdracht 1 t/m 5 van lespakket A. 
Daarna kun je verder met de meetkunde opdracht. 
 
De gedekte weg komt evenwijdig aan de stadsmuur te liggen. De fortificatiemeester heeft 
lessen gevolgd in Leiden aan de Duytsche Mathematicque. Daar heeft hij verschillende 
manieren geleerd om evenwijdige lijnen te trekken. Hij wil de burgers van Dondervoort 
imponeren met een ingewikkelde constructie. Uiteraard zijn er andere manieren om een 
evenwijdige lijn uit te zetten in het open veld, maar nu volg je zijn manier. Hieronder staat 
een tekening van zijn aanpak. 
 

 
 
Tegen de stadsmuur plaatst de fortificatiemeester een meetstok bij 
punt A en een meetstok bij punt B. Op de plaats van de gedekte weg, 
punt C, plaatst hij ook een derde meetstok. Met een meetketting 
bepaalt hij de afstand van punt A naar punt C en loopt, in het 
verlengde daarvan, dezelfde afstand door tot punt D3 en zet daar een 
meetstok. Evenzo meet hij de afstand van punt B naar punt C op en 
loopt, in het verlengde daarvan, dezelfde afstand door tot punt D2 en 
zet daar een meetstok. Met de meetketting bepaalt hij de afstand van 
punt D2 naar punt D3 en loopt, in het verlengde daarvan, dezelfde 
afstand tot punt D4. Evenzo zet hij een meetstok bij punt D1. 
Vervolgens loopt hij vanuit punt B richting punt D4 de opgemeten 
afstand van A naar C en plaatst een meetstok in punt C2. Tot slot 
loopt hij vanuit punt A richting punt D1 de opgemeten afstand van B 
naar C en plaatst een meetstok in punt C1. Volgens de 
fortificatiemeester loopt de weg van de punten C1 naar C2 naar C3 
evenwijdig aan de stadsmuur. 

Opdracht 11 

Hiernaast zie je een afbeelding van een meetstok met op de kop een 
kruis waarvan de armen loodrecht op elkaar staan. 

a. Zoek uit wat de functie is van die kop van de meetstok. 
b. Zoek uit wat een meetketting is. 
c. Construeer je eigen tekening op een vel A2 of A3 papier zoals 

in de aanpak beschreven is. 

 

 



Opdracht 12 

De meetstokken in de punten D1, D2, D3 en D4 staan in elkaars verlengde en dus op één lijn. 
a. Welke meetstokken staan ook in elkaars verlengde? 
b. Van welke meetstokken vermoed je dat ze in elkaars verlengde staan? 

Ook al weet je 100% zeker dat je vermoeden juist is, je mag in de meetkunde nooit je 
bewijs baseren op vermoedens. Markeer daarom alleen die lijnen waarvan de 
meetstokken in elkaars verlengde staan. 

Opdracht 13 

De volgende stelling is waar voor iedere driehoek in het platte vlak. Als van twee driehoeken 
de overeenkomstige zijden even lang zijn, dan zijn de overeenkomstige hoeken even groot. 

a. Van welke driehoeken zijn de zijden even lang? 
b. Van welke driehoeken vermoed je dat alle overeenkomstige zijden even lang zijn? 

Opdracht 14 

Ook al weet je 100% zeker dat je vermoeden juist is, je mag in de meetkunde nooit je bewijs 
baseren op vermoedens.  

a. Markeer alle zijden die even lang zijn als een andere zijde op dezelfde manier als in 
de tekening gedaan is met enkele en dubbele strepen. 
Markeer je vermoedens echter niet! 

Opdracht 15 

De volgende stelling is waar voor iedere driehoek in het platte vlak. Als een lijn twee 
evenwijdige lijnen snijdt, dan ontstaan er F- en Z-figuren. En omgekeerd: als een lijn F- en Z-
figuren maakt met twee andere lijnen, dan zijn die twee lijnen evenwijdig aan elkaar. 

a. Zoek in de tekening naar F- en Z-hoeken en leg uit waarom die hoeken F- of Z-
figuren maken.  

b. Welke lijn zijnen evenwijdig aan elkaar? 
c. Markeer deze lijnen met een kleurtje. 
d. Van welke lijnen vermoed je dat ze ook evenwijdig zijn? 

(en deze markeer je nog even niet) 

Opdracht 16 

Vierhoek ABD4D3 is een parallellogram en vierhoek ABD2D1 ook. In de bovenbouw leer je 
hoe je dat bewijzen kunt. 

a. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van een parallellogram? 
b. Benoem in de parallellogrammen alle overeenkomstige hoeken die even groot zijn. 

Markeer ze in je tekening met kruizen, rondjes, etc. 
c. Van welke vierhoeken vermoed je dat het ook parallellogrammen zijn? 

(en deze markeer je nog even niet) 

 

Opdracht 17 

In iedere driehoek is de som van de hoeken 180°. Een gestrekte hoek is ook 180°. 
Hiermee kun je een aantal hoeken berekenen. 

a. Benoem alle overeenkomstige hoeken die even groot zijn. 
Markeer ze in je tekening met kruizen, rondjes, etc. 



Opdracht 18 

Driehoeken met een even grote hoek en 
overeenkomstige aanliggende zijden die 
even lang zijn, zijn aan elkaar gelijk. 
Zo zijn in de tekening bijvoorbeeld de 
driehoeken ABC en D3D2C even groot want 
hoek C is de overeenkomstige hoek en 
overstaande hoeken zijn even groot. De 
aanliggende zijden zijn AC = CD3 en BC = 
CD2. 

Hieronder staat een voorbeeld met twee 
driehoeken met een even grote hoek. Omdat 
ook de overeenkomstige aanliggende zijden 
even lang zijn, moeten de driehoeken wel 
aan elkaar gelijk zijn. 

 
a. Kleur alle driehoeken met een even grote hoek en twee aanliggende 

overeenkomstige zijden die even lang zijn. 
b. Benoem ook alle vergrotingen en geef dan ook de factor. 

Opdracht 19 

Doel van de constructie is om de ligging van de gedekte weg te markeren met de 
meetstokken in de punten C1, C en C2. 

a. Bewijs met een meetkundige redenering dat de gedekte weg evenwijdig loopt aan de 
stadsmuur. 

Opdracht 20 

De fortificatiemeester had ook op een andere manier een evenwijdige lijn kunnen uitzetten. 
a. Bedenk zelf een eenvoudige constructie. 

 
 

 
Illustratie uit … 
 



Lespakket 2: Afstand tot de overkant 

 
Dondervoort wordt bedreigd door de Spanjaarden. Voor het te laat 
is, worden enkele versterkingen aangebracht. Dondervoort ligt 
vlak bij een grote rivier. In het verleden zijn schansen gebouwd op 
beide oevers. Vanuit die versterkte schansen kunnen de 
Dondervoorters vijandelijke schepen beschieten en zo de rivier 
blokkeren. Ondertussen kunnen de kanonnen verder schieten dan 
vroeger. Dus wil de fortificatiemeester van Dondervoort weten of 
het nu nodig is om beide schansen te versterken met nieuwe 
kanonnen of dat ze vanuit één schans ook de hele rivier kunnen 
bestrijken. Oorlog is economie! 

De fortificatiemeester heeft lessen gevolgd in Leiden aan de 
Duytsche Mathematicque. Prins Maurits heeft in 1600 besloten 
dat er een opleiding moest komen waar in de volkstaal, het 
Nederlands, geleerd werd over landmeetkunde, vestingbouw, 
meetkunde, rekenen en goniometrie. Vader en zoon Frans van 
Schooten hebben daar 50 jaar lang les gegeven aan ingenieurs, 
aannemers, kaartenmakers, rekenaars en landmeters. Daar heeft 
de fortificatiemeester van Dondervoort zijn vak geleerd. 

Meer informatie over Frans van Schooten en de Duytsche 
Mathematicque staat op http://www.fransvanschooten.nl/ 

De fortificatiemeester is beëdigd landmeter. Met zijn assistenten 
gaat hij de afstand opmeten tussen beide schansen. De rivier is te 
breed om met een eenvoudige meetketting op te meten. 

De fortificatiemeester heeft verschillende manieren geleerd om 
toch de afstand tussen twee punten op te meten. Hij wil de 
burgers van Dondervoort imponeren met een ingewikkelde 
constructie. Op de volgende bladzijde staat zijn aanpak. 

 

Dondervoort gezien vanuit 
de schans aan de overzijde 

van de rivier. 

 

Frans van Schooten Senior 
1581-1646 

 

 

Frans van Schooten Junior 
1615-1660 



Hiernaast staat figuur ACDBAEFG. Hieronder staat hoe de 
fortificatiemeester, in navolging van Frans van Schooten, de figuur 
geconstrueerd heeft. In drie stappen ga jij aantonen dat als AC = 
AE en AD = AF, dat dan altijd geldt dat AB = AG. 

• Gegeven zijn de punten A en B op beide schansen. 

• kies punt C buiten lijn AB. 

• punt E ligt in het verlengde van lijn AC met AE = AC. 

• kies punt D op BC. 

• punt F ligt in het verlengde van AD met AF = AD. 

• punt G ligt in het verlengde van EF en in het verlengde van 
AB. 

• meet lijnstuk AG. 

 

Stappenplan van de 
fortificatiemeester  

Opdracht 1 

a. Toon aan dat ∆ACD = ∆AEF en dat dus C E∠ = ∠   

b. Toon aan dat ∆ACB een vergroting is van ∆AEG  
en dat dus AB een vergroting is van AG.  

c. Toon aan dat ∆ADB = ∆AFG en dat dus AB = AG. 

 



 

Op de dag van de meting regent het pijpenstijlen en bovendien is 
het niet uitgesloten dat er al Spaanse soldaten op de andere 
oever zijn. Daarom kiest de fortificatiemeester voor een andere 
aanpak. Tijdens de lessen van Frans van Schooten op de 
Duytsche Mathematicque heeft hij geleerd van sinus, cosinus en 
tangens. Daarom wil hij de afstand tussen de twee schansen 
berekenen met de sinusregel. Dat is een regel waarmee je kunt 
rekenen aan de hoeken en zijden van willekeurig iedere driehoek.  
De formule voor de sinusregel staat hiernaast. De sinusregel geldt 
voor iedere willekeurige driehoek ABC met hoeken A, B en C en 
zijden a, b en c. 

 

sin sin sin

a b c

A B C
= =

∠ ∠ ∠

 

Opdracht 2 
a. Leg uit dat als je van een driehoek de grootte van twee 

hoeken weet, dat je dan de grootte van de derde hoek 
kunt berekenen. 

b. Leg uit dat als je van een driehoek de grootte van de twee 
hoeken weet en de lengte van een zijde, dat dan de vorm 
en grootte van de driehoek geheel vast staat. 

c. Zoek de uitleg van de formule van de sinusregel op in je 
wiskundeboek of op www.wisfaq.nl. 

 

Opdracht 3 
a. Gegeven is een gelijkbenige driehoek ABC met basis 

AB en gelijke benen 100AC BC= =  en basishoeken 

45A B∠ = ∠ = ° . 
Bereken met de sinusregel de lengte van zijde AB en de 
grootte van hoek C. 

b. Is hoek C recht? 

c. Is 140AB ≈ ? 

Tip: zet je rekenmachine 
 op graden! 

 

Opdracht 4 
De fortificatiemeester plant een stok in schans B , meet met de 
meetketting 60 Rijnlandse roeden langs de rivier en plant daar in 

punt C een stok. De hoek in punt C  tussen schans A  en schans 

B is 80C∠ = ° . Op de schans is de hoek 76B∠ = °  

a. Bereken met de sinusregel de afstand tussen beide 
schansen in meters.  

 

Opdracht 5 
De fortificatiemeester heeft een Hollandse Cirkel. Hiernaast zie je 
een afbeelding van die van Frans van Schooten (collectie van 
Museum Boerhaave in Leiden’. 

a. Zoek op wat een Hollandse cirkel is en hoe dat instrument 
werkt. 

b. Zoek op wat een meetketting is. 
c. Zoek op hoeveel meter een Rijnlandse roede is. 

 
 



Tips bij het maken van een meetkundige redenering 
 
Omdat ... Daarom ... Dus ... 
Een meetkundige redenering bouw je op in kleine, overzichtelijke stappen. Je begint 
allereerst met op te schrijven wat gegeven is, want dat is alles waar je vanuit mag gaan. 
Daarna bouw je de redenering op. Die sluit je af met de conclusie dat je het gevraagde 
bewezen hebt.  
In de redenering gebruik je herhaaldelijk Omdat ... Daarom ... Dus .... In iedere Dus bewijs je 
iets nieuws. Dat wat je zojuist bewezen hebt, kun je in een volgende Omdat gebruiken om 
een nieuwe redenering Daarom te maken. Vaak levert de Daarom extra informatie op. Die 
extra informatie schrijf je op in de Dus. Zo kom je iedere keer een stap dichter bij het doel.  
Uiteraard sluit je af met je conclusie: dat je bewezen hebt wat je wilde bewijzen. 
 



Antwoordmodel bij lespakket A: aanleg van een gedekte weg 

 
1. Drie redenen: 

1. De aanvaller kan zich nergens verstoppen tegen de schutters op de muren. 
2. Een stormaanval tegen een helling is extra zwaar, zeker als je stormrammen en 

ander zwaar spul mee moet sjouwen 
3. De aanvaller kan niet zien waar de verdedigers zich verstopt hebben. 

2. a. 1 x 2 x 2500 = 5000 m3 
b. 1/8*100% =12,5% pauze en 7/8*100% =87,5% werken 
c. 1500 cm3 = 1,5 dm3 = 0,0015 m3 dus 2000 schepbewegingen op een werkdag 
d. 1 man doet 3 m3 op één werkdag, 400 man doen 1200 m3 op één werkdag 

Conclusie 4 tot 5 dagen  
3. a.  

b. Het hellingsgetal van het talud is 1/4=0,25 

c. Stelling van Pythgoras: 12+ 42 = 17 en 17 is 4,12 meter is 412 cm 

d. de hellingshoek is 14°. 

e. 1

2
4 1 2500× × × =5000 m3 

4. a. samen 10 0000 m3 
 

5. a. Beide driehoeken zijn rechthoekig en driehoeken met hetzelfde hellingsgetal 
hebben dezelfde hoek. Dus zijn de driehoeken gelijkhoekig en dus een vergroting 
van elkaar. 

b. In de dwarsdoorsnede is de oppervlakte van het talud 1

2
4 1 2× × = m2. 

De oppervlakte van het glacis is het dubbele. De factor is dus wortel 2  = 1,41 
c. Talud is 1 bij 4. Glacis is dus 1,42 bij 5,66 

6. a. Een rijnlandse roede is ongeveer 3,77 meter 
b. In de tijd van Napoleon werd voor het eerst in Europa gerekend in meters, vierkante 

meters en kubieke gerekend. 
c. Simon Stevin schreef "De Thiende". Van hem zijn de woorden "wisconst", 

"middellini", "omtreck" en "euewydighe". 
d. Een schacht is ongeveer 4,5 kubieke meter. 

7. a. In 1 dag graven 42 soldaten samen 16+15=31 schachten. 
In 150 dagen graven 42 soldaten samen 4650 schachten. 

8. a. De verticale wand is 1 meter diep uitgegraven en 1,42 meter opgehoogd, dus in 
totaal 2,42 meter hoog. 

b. De lengte van de schuine wand is 2,70. 
c. Met tangens de hoek uitrekenen: 63°. 

9. a. In de tekening moeten gelijkvormige driehoeken staan. 
Redenering is belangrijker dan de berekening. 
Beide berekeningen komen uit op 32 meter, maar het verschil is de breedte van de 
gedekte weg en de breedte van het glacis.  

   
 

De afstand van de muur tot de voet 
van het talud is ongeveer 32 meter.  
 talud Afstand 

tot muur 

Hoogte 1,00 8,00 
Afstand 4,00 32 

De afstand van de muur tot de voet 
van het glacis is ongeveer 32 meter.  

 glacis Afstand 
tot muur 

Hoogte 1,42 8,00 
Afstand 5,66 31,89 

 



 

10. a.  
11. a. Op de kop van de meetstok staan haaks op elkaar twee vizieren. 

Zo kun je dus vanuit één punt een rechte hoek bepalen 
b. Een meetketting is een ijzeren ketting met een vaste lengte. 

Het is de voorloper van de rolmaat. 

12. a. In elkaars verlengde staan ook ACD3 en BCD2 en BC2D4 en AC2D1 
b. Vermoeden: C1CC2 . 

13. a. Zeker van driehoek ABC en driehoek D3D2C. 
b. Vermoedelijk ook van CC1A en C1CD2 en CC2B en CC2D3. 

Vermoedelijk van D1D3A en van D2D4B 
15. a. Hiernaast staat een voorbeeld.  

b. Lijn AB is evenwijdig aan lijn D1D2D3D4. 
c.  
d. Vermoeden: C1CC2 

 
16. a. ► tegenoverliggende zijden zijn even lang  

► tegenoverliggende zijden zijn 
evenwijdig  
► diagonalen delen elkaar middendoor  
► overstaande hoeken zijn even groot  
► draaisymmetrisch in het snijpunt van de 
diagonalen 

b.  Hiernaast staat een voorbeeld. 
c. Vermoeden: ACD2C1 en BC2D3C. 

 

17. a. Hiernaast staat een voorbeeld. 

s 

18. a. Alle driehoeken zijn even groot 
19. a. Omdat alle driehoeken even groot en gelijkhoekig zijn, 

daarom zijn er Z-figuren 
en dus is de gedekte weg langs de meetstokken in de punten C1, C en C2 
evenwijdig aan de stadsmuur. 

 
 


