
EEN VISUELE ROUTEKAART MAKEN 

 

Hoe gebruik je deze visuele routekaart? 

Deze routekaart geeft antwoord op de eeuwige vraag vanaf de achterbank: 

“Hoe lang duurt het nog?” 

Met deze routekaart maak je voor kinderen de lengte van de reis visueel. Je laat zien hoeveel 
stappen er zijn tot het eindpunt. Elke stap is een duidelijk herkenningspunt op jullie route. En bij elke 
herkenningspunt zie je hoe je dichterbij het eindpunt komt.  

 

Je vind drie verschillende stukken route in dit document. Een pagina met een start van de route. Een 
middenstuk en een pagina met aankomstpunt. Misschien rijd je een korte route en gebruik je alleen 
pagina 1 en 3. Voor een lange route gebruik je alle drie de pagina’s. Nog niet genoeg? Print pagina 2 
dan zo vaak af als je nodig hebt voor je totale route.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pagina 1           Pagina 2    Pagina 3 

 

Herkenningspunten kiezen 

Voor schepen waren vuurtorens 
lange tijd herkenningspunten op hun 
reis. Voor veel reizigers over land 
waren dat de kerktorens die in 
vrijwel elk groot dorp te vinden 
waren.  

 

Voor kinderen kunnen herkenningspunten in het landschap van alles zijn. Probeer te kijken vanuit 
het perspectief van je kinderen. Wat valt hen op. Rijden langs een rivier? Of door een donkere 



tunnel? Langs een fastfood keten misschien? Of rijd je langs een opvallend industriegebied met veel 
schoorstenen, vrachtverkeer, kranen, etc? Kom je ergens een landgrens over? 

 

 

 

 

 

Kies een aantal herkenningspunten die op je route liggen. Geen idee wat je tegen gaat komen? Even 
Googlen op wegnummers levert soms al wat inspiratie op. Of voer je route alvast in via google maps 
en zet vervolgens de weergave satelliet aan. Scroll langs de route en kijk wat je opvalt. De meeste 
windmolenparken staan bijvoorbeeld aangegeven. En vooral: denk niet te moeilijk.  

  

 

 

 

Het is handig om de herkenningspunten verspreid over de route te kiezen. Afhankelijk van je reis (en 
de leeftijd van je kinderen) bijvoorbeeld elk kwartier, half uur, uur of drie uur.  

 

Eenvoudige tekeningen maken 

Zeker voor kinderen die niet (goed) kunnen lezen is het handig 
om tekeningen te maken in plaats van omschrijvingen.  

Om je op weg te helpen een paar eenvoudige tekeningen van 
herkenningspunten in het landschap. Teken ze na of maak je 
eigen plaatjes.  

Wil je meer weten over het maken van eenvoudige 
tekeningen? Je leest er alles over op mijn blog 
www.indigoleeuw.com. Je kunt rechtstreeks naar het 
blog over het maken van eenvoudige tekeningen via 
de QR code. 

 

En de terugreis? 

Dan lees je natuurlijk gewoon de pagina’s van achter naar voren! 

 

Ik wens je een fijne autorit! 

Met visuele groet,  

http://www.indigoleeuw.com/
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