
Tweewekelijkse opdracht, week 22 en 23 – Natuur in het 

Rijksmuseum 
 

Wist je dat de architect van het Rijksmuseum, Pierre Cuypers, heel erg van de natuur hield? Overal 

in, en rondom het Rijksmuseum, is de natuur te vinden. Kijk maar eens goed op de website. Van het 

kleinste schaaltje tot de muren van het museum, overal zien we bloemen, takken, blaadjes en 

planten. Maar heb je wel eens goed gekeken hoe een blad er echt uit ziet van dichtbij? Wist je dat 

ieder blaadje anders is? Kijk maar eens goed naar de nerven.  

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 
Vandaag gaan we een patroon maken van blaadjes. Net zoals Pierre Cuypers bij het bouwen van het 

Rijksmuseum. Op de muren van het museum zijn overal patronen te zien van blaadjes die zo uit de 

natuur lijken te komen. Ze zijn met de hand geschilderd. Kijk maar eens naar de voorbeelden 

hierboven.  

Als eerste heb je blaadjes nodig die je buiten kunt vinden. Verzamel ten minste vijf verschillende 

blaadjes. Grote en kleine, het liefst met veel verschillende vormen. Ken je ook de namen van de 

bomen en struiken waar ze aan groeien? 

Leg thuis de blaadjes voor je neer. Pak er één en trek deze over op een papier. Knip deze uit. Herhaal 

dit met de andere blaadjes die je hebt gevonden. Zo ga je door tot je verschillende papieren blaadjes 

hebt. Maak er zoveel als je wilt. Je kan ze leeg laten, maar ook inkleuren zodat je ook de nerven goed 

ziet. Gebruik hiervoor de kleurpotloden. 

Leg de uitgeknipte blaadjes op een groot wit vel. Probeer een nieuwe vorm te maken door blaadjes 

naast elkaar neer te leggen. Doe dit op een manier die jij mooi vindt. Boven elkaar, naast elkaar, of in 

een stervorm? Misschien begin je met een groot blad en leg je er kleine omheen? Je bent vrij om te 

maken wat je wilt. Plak als je tevreden bent de blaadjes vast en kleur ze verder in. 

 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/zoeken?q=planten&p=2&ps=12&st=Objects&ii=4


Nodig 
o A4 papier of groter (meer dan één) 

o Potlood 

o Kleurpotloden  

o Puntenslijper 

o Gum 

o Blaadjes uit de natuur 

o Schaar 

 

Tip: Zoek blaadjes die een bijzondere vorm hebben. 
 

Insturen 
Stuur jouw kunstwerk uiterlijk vrijdag 5 juni op naar het Rijksmuseum via 
onderwijs@rijksmuseum.nl of deel hem met ons via social media met 
#rijksmuseumopdracht 
 
Wij bekijken alle inzendingen en de allerleukste inzending wordt beloond met een leuke 

verrassing. 

     

Nog wat meer inspiratie uit het Rijksmuseum 
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