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Woordenlijst Thema 5 

aanvankelijk eerst 

afnemen dalen, minder worden 

bieden geven 

brug (de) een bouwwerk dat de twee kanten van een rivier verbindt 

delen verdelen, aan ieder een deel geven 

eis (de) de voorwaarde, iets wat moet gebeuren voordat er iets 

anders kan gebeuren 

fietspad (de) een smalle weg waarop alleen fietsers mogen rijden 

flink erg, zeer 

gezamenlijk samen 

gracht (de) een soort smalle, door mensen gemaakte rivier in of om een 

stad 

groeien groter worden, toenemen, stijgen 

halverwege op de helft van 

hek (het) een soort wand van bijv. hout of ijzer, die twee ruimtes 

buiten van elkaar scheidt 

hospita (de) eigenares van een huis die kamers verhuurt aan studenten 

invoeren introduceren 

krap als iets krap is, is er weinig ruimte voor 

kruispunt (het) de kruising, het punt waar twee lijnen, wegen enz. elkaar 

snijden 

lantaarnpaal (de) een paal langs de weg met bovenin een lamp 

links iets wat links zit, zit aan de kant van je lichaam waar je hart 

is 

noodpakket (het) dingen die je nodig hebt als je in grote moeilijkheden komt 

ombouwen de functie en de indeling van een gebouw veranderen 

ontstaan beginnen, zich vormen 

pand (het) het gebouw 

parkeerplaats (de) een ruimte waar je je auto kunt parkeren 

parkeerterrein (het) een plein waar auto’s mogen parkeren 
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plein (het) een grote, open plaats in een stad of dorp, tussen gebouwen 

ramp (de) een groot ongeluk waarbij veel mensen of dieren betrokken 

zijn 

rechts iets wat rechts staat, staat aan de kant van je lichaam waar 

je hart niet zit 

rond om ongeveer (+ tijdsindicatie) 

rotonde (de) een ronde weg op een kruispunt 

ruim meer dan 

slechts maar, niet meer dan 

snappen begrijpen 

sober eenvoudig, zonder luxe 

stichting (de) de ideële organisatie 

stijgen toenemen, meer worden 

stoep (de) het trottoir, het verhoogde deel van de straat langs de 

huizen waarop geen fietsen of auto’s mogen rijden 

stoplicht (het) een paal met drie lampen bij een kruispunt die aangeven of 

je moet stoppen of dat je mag doorrijden 

straat (de) een weg van stenen tussen huizen 

tak (de) een deel van een boom dat uit de stam of uit een andere tak 

groeit 

toenemen stijgen, meer worden 

toevoegen erbij doen 

T-splitsing (de) een kruispunt van twee straten in de vorm van de hoofdletter 

T waarbij het verkeer van drie verschillende kanten kan 

komen 

verkeer (het) alle mensen en voertuigen die de openbare weg gebruiken 

verkeersbord (het) een bord langs de openbare weg waarop staat wat wel of niet 

mag in het verkeer 

verplichten afspreken dat iets moet gebeuren 

voordelig goedkoop 

voornamelijk vooral 

zebrapad (het) een met brede, witte strepen aangegeven plaats waar 

voetgangers mogen oversteken 
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zelfstandig niet van iemand of iets anders afhankelijk 

zogeheten zogenaamd, zogenoemd 

 

 


