
HELP!
HELP!

De kreeft verplaatst zich makkelijk door het zeewater.  
Dat is handig! Hoe denk je dat mensen in de toekomst 
reizen? Kunstenaar Ad Koomans denkt dat mensen in  

het jaar 2121 via een transportbaan reizen!   
Lijkt dat je wat? 

 

 Kijk op www.pictura.nl/fastforward voor het 
3D-kunstwerk van Ad Koomans.

KREEFT 
IN DE STAD

een plattegrond vol 
opdrachten door

DORDRECHT

PICTURA / PODIUM  HEDENDAAGSE KUNST 

In het jaar 2121 komt er een bijzondere kreeft 
aan in Dordrecht. Het is een heremietkreeft die 

op zoek is naar een nieuw huis. In de Dordtse 
haven vindt de kreeft een schelp. Dat zou een 
mooi huis zijn! Maar voor de schelp staat een 
lange wachtrij, met kreeften van groot naar 

klein. De grootste kreeft neemt een kijkje en 
verhuist meteen. De twee na grootste kreeft 

kruipt snel in de schelp die zojuist leeg is komen 
te staan en zo schuift iedereen langzaam een 

huisje op. Maar onze kreeft? Die denkt dat 
het ook anders kan. En dus gaat hij op pad, al 

wandelend door Dordrecht, op zoek naar een 
nieuw huis. Op land of in het water, dat maakt 

hem gelukkig niet zoveel uit.

Ga mee en ontdek de stad!

Over 100 jaar kan het water ontzettend hoog 
staan. Het is best lastig om je voor te stellen hoe 

 Dordrecht er in de toekomst met al dat water 
uit  zal zien. De kunstenaar Jolande Vermeulen 
heeft een digitaal kunstwerk gemaakt waarin 

we kunnen zien hoe Dordrecht er over 100 jaar 
misschien uitziet.   

 

  Kijk op www.pictura.nl/fastforward om het 
3D-kunstwerk samen te bekijken!

De kreeft komt er achter dat Dordtenaren  erg 
goed zijn in het bouwen van huizen! Vroeger moest 
 de metselaar zelfs examen doen door een echt  huis 
te bouwen. Het huis op nummer 64 was zo’n  toets. 

Maar waarom staat dat huis zo scheef? Zou  de 
metselaar geslaagd zijn voor zijn examen? 

Net als de kreeft heb je veel door de stad gelopen!  
Hij heeft veel gezien en ook van alles verzameld. 
 Denk je dat het de kreeft is gelukt om een nieuw 

 huis te vinden? En kan jij de zoektocht navertellen? 
 

  Ontwerp het toekomstige huis van de kreeft. Zoek 
thuis naar kranten, tijdschriften  en andere plaatjes, 

en knip en plak de zoektocht  van de kreeft in de 
stad tot een mooi beeldverhaal!

De kreeft komt erachter dat het niet 
gemakkelijk is om een huis te vinden 

die hem past. Sommigen zijn te groot, 
anderen te klein. Wat als de kreeft 

 zelf een huis bouwt? Hij gaat opzoek 
naar vormen waarmee hij een huis 

kan ontwerpen. Help je mee? 

 Kijk goed om je heen. Zie je  bijzon-
dere vormen? Bijvoorbeeld het  dak 
van een gebouw! Teken er 5 na.  Nu 
heb je een bibliotheek aan vormen 

 getekend. Kan je een huisje voor de 
kreeft tekenen waar alle vormen in 

 verstopt zitten?
6-12 jaar

Antwoord vraag 3:  
Het bronzen standbeeld is van Ary Scheffer. In zijn hand houdt hij een palet met verf en een kwast vast. Daaraan kan je zien dat Ary Scheffer een wereldberoemde schilder was, namelijk rond 1800. Hij heeft zelfs zijn eigen museum in Parijs!
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Als de kreeft om zich heen kijkt, wordt hij nieuwsgierig  naar 
hoe de stad er vroeger uitzag. En jij? Neem plaats  in de 

tijdreizende telefooncel van  kunstenaar Yvo van der Vat. In 
dit kunstwerk kom je erachter  dat Dordrecht er vroeger best 

anders uitzag!   

Teken Dordrecht zoals het er nu uitziet  en teken Dordrecht 
zoals jij denkt  dat de stad er in de toekomst uitziet. Wat zijn 

de verschillen?   

Niet alleen heremietkreeften en mensen gaan soms 
opzoek naar een nieuw huis.  Wist je dat sommige 
huizen ook wel eens verhuizen?  De twee gevels 
op het rechter plaatje bijvoorbeeld. Ze  stonden 

vroeger aan de overkant, daar waar die meneer  met 
de fiets staat.  

 
 Kun jij de verhuisde huizen in de straat vinden?

Als de kreeft het plein oversteekt, stopt hij even 
bij een gigantisch beeld.  

Weet jij wie dit is en waarmee hij zo bekend 
geworden is?  En waarvan het beeld is gemaakt? 

Misschien  kan de kreeft zijn huis van dit  
materiaal maken...In de straten van Dordrecht staan hier en daar 

bomen. De  kreeft heeft gehoord dat de mensen 
deze bomen  heel bijzonder vinden. Hij wilt daar-
om graag  wat meer over de bomen weten, want 

misschien kan  hij wel in zo’n boom wonen! 
 

De kreeft ntdekt dat iedere boomsoort andere 
bladeren heeft. Vergelijk  de bladeren aan de 

boom met de bladeren op de  plattegrond. Weet 
jij welke bomen je buiten tegenkomt?  Vul dan de 
juiste cijfers in de lege cirkels op de plattegrond 

in. 
 

Wist je dat! Bij de tentoonstelling in Pictura, 
op Voorstraat 190, kan je een plantje  ophalen. 

Zorg je ervoor dat de plant groot en sterk wordt?

2121

2021

idee en  uitvoering Myriam Gras
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