
Vlieg gaat op reis met de tram doorheen 

het hele

Buurtspoorwegmuseum

SCHATTEN VAN VLIEG 7+



1. DOORLOPENDE OPDRACHT DOORHEEN DE HELE SITE

A.   Noteer eerst bij elk cijfer de juiste benaming van het gebouw (zie volgende bladzijde).

B. Nadien plaats je de juiste letter van de functie van het gebouw.
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6 12

Letter Letter

Heb je alle letters gevonden? Dan vind je ook het beroep van deze man.

De hoeveelste letter van het alfabet ben ik?

( noteer je antwoord op het antwoordblad achteraan bij 1A )

Volg mijn route op onderstaand plan. Jammer genoeg ken ik mijn
bestemming nog niet.

Help jij me om alle bestemmingen (=gebouwen) een naam te geven?

Zoek dan ook eens uit wat je vroeger allemaal kon doen op de bestemming
(=functie).



Dit is het kleine gebouwtje 
naast de smidse. Hier 
werden de 
petroleumlampen bewaard, 
onderhouden en  
bijgevuld.

T

In dit gebouw werd het 
zand opgeslagen. Dit zand 
werd gebruikt bij het 
remmen van de trams.

C

Er werden veel goederen 
vervoerd met de tram. Deze 
werden hier soms een dag of 
enkele  
dagen opgeslagen. 

O

Deze houten balken zorgen 
ervoor dat de sporen op 
een gelijke afstand blijven 
liggen. 

E

Hier werd vroeger 
de steenkool 
opgeslagen

i

In dit gebouw werd het 
water opgeslagen om de 
stoomlocomotieven te 
laten 
rijden. 

S

Dit onderdeel is heel belangrijk voor 
een tram. Dit 
deel van het 
spoor zorgt 
ervoor Dat de 
tram een 
andere richting 
Op kan. 

F

Hier hamerde en herstelde 
de smid allerlei onderdelen 
voor de sporen en de 
rijtuigen

A In deze loods werden 
en worden nog 
steeds de 
meeste trams 
gestationeerd. 

H

Hier woonde de 
stationschef,
konden de 
reizigers hun 
kaartje of abonnement 
kopen aan de loketten 
en 
schuilen tegen 
de regen

S

In deze loods werden de 
stoomlocomotieven geplaatst. Het 
dak 
had vroeger een 
open gedeelte. 

T

DEZE BOOM IS DE 5DE

OUDSTE BOOM VAn 
Vlaanderen.

N



C. Blijf nog even in het zand- en houtmagazijn.

Doe-opdracht:

Dit museum heet officieel het BUURTSPOORWEGMUSEUM. Kan jij hiervoor een origineel logo

ontwerpen? Op tafel ligt tekenpapier en potlood. Prik nadien je tekening op de logo-wand.

D. Vlieg reist nog even verder. Hij wil - vooraleer hij terug naar zijn huis keert - wel nog eerst eens

proeven van al het lekker dat de tram vroeger vervoerde.

Vlieg naar loods 2 en ga op zoek naar de platte goederenwagen. Je ziet er allerlei lekkers liggen.

Maar wat zou er nu vroeger niet vervoerd zijn?

2. OPDRACHTEN IN DE GEBOUWEN
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……………

A. Vlieg wil zeker zijn dat de elektrische leidingen van de tram nog goed functioneren. Check
je even mee?

Wandel naar loods 1 en ga op zoek naar de grijze ladderwagen.    

Zou jij helemaal tot boven durven klimmen? Misschien toch te  
gevaarlijk. Tel maar beter het aantal laddertreden!

B. En wat als Vlieg op de tram verder reist en de tram niet meer kan stoppen? Hoe kan Vlieg

de tram afremmen zodat Vlieg stopt in het zand- en houtmagazijn ?

Welke grondstof werd er gebruikt om de tram een noodremming te laten uitvoeren?

Omcirkel de juiste afbeelding.

Mooi,
hé! 

BRRR, 
zo hoog! 

1 Circusdieren

2 Bier

3 Kolen

4 Groenten

5 Aardbeien

Mijn bomma, 
hihi 



E. Vlieg wil nog even genieten van een heerlijk ritje op een tram op zijn terugweg. Hij zoekt
hiervoor de mooiste tram uit in loods 2.

Zie jij ook de tram met het kroontje? Kan jij dit kroontje mooi tekenen?

F. Vlieg wil weten of zijn tram niet te zwaar geladen is. Wandel
naar de weegschaal in de buurt van het goederenmagazijn. Ga op de sporen staan zoals je ziet
op de foto. De weegschaal beweegt niet. Waarom?

1. Je bent geen tram.

2. De weegschaal functioneert niet meer.

3. Er zit een schroefje los.

4. Je moet nog meer patatjes eten, want je weegt niet genoeg.

5. Men weet niet meer hoe het werkt.

Van de 
weegschaal, 

hé

Ziezo, Vlieg heeft genoten van een zalige tramreis via vele

bestemmingen. Hij duikt nu weg in zijn kist. Ga terug naar het

onthaal of het stationsgebouw en kraak de code van de kist. Er

vliegt voor jou misschien wel een fijne verrassing uit.
tram tof!



Antwoordblad

Noteer je antwoorden hieronder. Zo vind je de cijfercode van de schatkist

Antwoord 2A   =

Antwoord 2D   =

Antwoord 2F   =

Antwoord 1A   =


