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Is er een toren bij jou in de buurt? 
Vast wel. 
Misschien wel de toren van een kerk. 
Maar er zijn veel meer torens. 
Dit boek gaat over allerlei torens. 
Waar worden torens voor gebruikt? 
Je leest ook over beroemde torens in de wereld. 

  1. Torens1. Torens  



Tijd 
Oude kerken hebben torens. 
Heel vroeger was zo’n toren belangrijk. 
De toren was het hoogste gebouw in een 
stad of  dorp. 
Hoog in de toren hing een grote bel. 
Die bel of  klok werd elk uur geluid. 
Zo wisten de mensen de tijd. 
Het was dus een soort klok zonder wijzers. 
Alle mensen hoorden de klok goed. 
 

Gevaar 
Bij brand in de stad werd de klok 
van de kerk geluid. 
De mensen wisten dat er gevaar 
was in de stad. 
Mensen hielpen mee om de brand 
te blussen. 
Nu luidt een kerkklok alleen op 
zondag. 
De klokken roepen de mensen naar 
de kerk. 

  2. De kerk2. De kerk  

 



VeiligVeilig  
Een kasteel is een gebouw van vroeger. 
Het kasteel heeft hoge muren en een poort. 
Om het kasteel lag vaak een gracht. 
Je kon alleen het kasteel binnen over een 
brug. 
Bij gevaar ging de brug omhoog. 
Een vijand kon zo niet naar binnen. 
 

 
Torens 
Een kasteel had ook torens. 
Meestal had een kasteel vier torens. 
Op elke hoek van het kasteel stond 
er één. 
Boven op de toren kon je heel ver 
zien. 
Zo kon je de vijand al van ver zien. 
Iedereen ging dan vlug het kasteel 
binnen. 
De brug ging omhoog. 
Binnen de muren was je veilig. 

  3. Het kasteel3. Het kasteel  



De vuurtorenDe vuurtoren  
Vuurtorens vind je langs de kust bij zee. 
Boven in de toren zit een grote lamp. 
De lamp draait rond. 
De kapitein van het schip ziet het licht al 
van ver. 
Elke vuurtoren heeft een ander licht. 
Aan het licht herkent de kapitein de 
vuurtoren. 
Zo weet de kapitein precies waar hij is. 

  4. Nog meer torens4. Nog meer torens  

De watertorenDe watertoren  
Een watertoren zit vol water. 
Vroeger werden watertorens nog veel 
gebruikt. 
Er moest een flinke straal water uit de 
kraan komen. 
Niet een dun straaltje. 
De watertoren zorgt dat het water goed 
uit de kraan stroomt. 
Watertorens worden nu minder gebuikt. 
Pompen doen nu al het werk. 



De brandtorenDe brandtoren  
Een brandtoren vind je in het bos. 
De toren steekt hoog boven het bos 
uit. 
Je hebt op de toren een goed 
uitzicht. 
Vanaf  zo’n toren kun je ook goed 
een bosbrand zien. 
Je kunt de brandweer snel vertellen 
waar de brand in het bos is. 

De verkeerstorenDe verkeerstoren  
Op elk vliegveld staat een verkeerstoren. 
Op het vliegveld rijden auto’s en vlieg-
tuigen rond. 
De mensen in de toren zien alles wat er 
gebeurt. 
Ze praten via een radio met de piloot van 
een vliegtuig. 
Zo helpen ze een vliegtuig met landen. 
Ook een vliegtuig dat vertrekt, krijgt hulp. 
De mensen in de toren wijzen elk vliegtuig 

en auto de goede weg.  



De televisieDe televisie--torentoren  
De televisietoren is een toren waar een 
antenne aan vast zit. 
Die antenne is belangrijk. 
Zonder antenne kun je geen tv kijken. 
Ook heb je de antenne nodig voor de 
radio. 
Een televisietoren heet ook wel een 
zendmast. 

De minaretDe minaret  
De minaret is een toren van een 
moskee. 
Een moskee is ook een soort kerk. 
In veel landen hangt in de minaret 
een luidspreker. 
Vijf  keer per dag roept iemand door 
de luidspreker. 
Die stem roept de mensen om te 
komen bidden in de moskee. 



De boortorenDe boortoren  
Deze toren helpt om een diep gat in de 
grond te boren. 
In het gat gaat een buis, en nog een 
buis. 
In de grond kan gas, olie, zout of  water 
zitten. 
Gas, olie, zout of  water kan later door 
de buis naar boven. 

De EiffeltorenDe Eiffeltoren  
Deze toren is erg beroemd. 
Hij staat in Parijs, de hoofdstad van 
Frankrijk. 
De toren is 324 meter hoog. 
Je ziet deze toren van smeed-ijzer al van 
ver staan. 
Elk jaar bezoeken 6 miljoen mensen de 
Eiffeltoren. 
Je kunt met een lift naar de top. 

  5. Beroemde torens5. Beroemde torens  



De toren van PisaDe toren van Pisa  
De scheve toren van Pisa staat in Italië. 
De toren ging tijdens het bouwen al 
scheef  staan. 
Dat gebeurde 800 jaar geleden. 
De toren staat los, maar hoort bij een 
kerk. 
In de top hangen klokken. 
Meer dan een miljoen mensen bezoeken 
de toren elk jaar. 

De EuromastDe Euromast  
De Euromast staat in Nederland in de 
stad Rotterdam. 
Het is een uitkijktoren. 
In het midden van de toren is een hotel en 
een restaurant. 
Je hebt er een mooi uitzicht over de stad. 
Je kunt ook buiten op het dak kijken. 
Je kunt nog verder naar de top. 
De Euromast is 185 meter hoog. 



De hoogste torenDe hoogste toren  
De hoogste toren vind je in Dubai. 
Het is de De Toren van de Kalief. 
Een kalief  is een soort president. 
De toren is 830 meter hoog. 
In de toren zijn 167 verdiepingen. 
Er zijn 59 liften. 
In de toren wonen mensen, maar er zijn ook 
kantoren. 

De toren van BabelDe toren van Babel  
Deze toren kun je niet bezoeken. 
Het is een beroemde toren uit een verhaal. 
Het is een verhaal uit de Bijbel. 
Babel was de eerste stad. 
De mensen waren bang voor een overstroming. 
Ze wilden een toren tot in de wolken bouwen. 
Het plan lukte niet door God. 
Hij liet de bouwers een andere taal spreken. 
Ze begrepen elkaar niet meer. 
Veel mensen trokken weg uit Babel. 
De toren werd niet afgebouwd. 
 



  6. Filmpjes6. Filmpjes  

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/waarom-is-

de-toren-van-pisa-scheef-een-

constructiefout-die-nooit-is-

rechtgezet/#q=pisa 

De toren van Pisa 

Klik hier 

https://schooltv.nl/video/wat-is-het-

hoogste-gebouw-ter-wereld-met-de-

langste-lift/#q=dubai 

De hoogste toren 

https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=pisa
https://schooltv.nl/video/waarom-is-de-toren-van-pisa-scheef-een-constructiefout-die-nooit-is-rechtgezet/#q=pisa
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-hoogste-gebouw-ter-wereld-met-de-langste-lift/#q=dubai
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-hoogste-gebouw-ter-wereld-met-de-langste-lift/#q=dubai
https://schooltv.nl/video/wat-is-het-hoogste-gebouw-ter-wereld-met-de-langste-lift/#q=dubai






  BronnenBronnen  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Babel 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerktoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toren_van_Pisa 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Burj_Khalifa 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitkijktoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zendmast 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verkeerstoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurtoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiffeltoren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Euromast 
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