THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 1 - WERKBLAD 1
Naam:

Groep:

ONTSTAAN VAN
& LEVEN IN DE DELTA
(1000 VOOR CHRISTUS TOT 1599 NA CHRISTUS)

Een moeras waar de Romeinen hun neus voor ophaalden is een van de meest
welvarende landen ter wereld geworden. Hoe dat is gekomen ga je leren in deze
lessenserie.
Bekijk een kaart van Nederland. Dit kan via Google Afbeeldingen of Google Maps, of
in een (digitale) atlas.
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A. B
 ekijk de rivieren en het water op de kaart. Wat zie je? Is er veel water in Nederland?

B. Wat is een voordeel van wonen in een gebied met veel water?

C. Wat is een nadeel van wonen in een gebied met veel water?

Nederland ligt voor een groot deel onder zeeniveau. Zonder dijken en duinen zou
dat deel van ons land regelmatig onder water staan.
omcirkel
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!

A. Woon

jij onder of boven de zeespiegel? Z
 oek het op! Ga naar de website
w
 ww.overstroomik.nl en vul je postcode in. Hier zie je hoe hoog het water zal staan
bij jouw huis als de dijken doorbreken.
B. W at zouden de gevolgen zijn voor jouw woonplaats als we geen dijken zouden
hebben?
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ONTSTAAN VAN DE DELTA

Bekijk nogmaals de clip Ontstaan van de delta.
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A. Leg in je eigen woorden uit wat een delta is. Je mag er ook een tekening bij maken.

B. Noem twee redenen waarom de mensen in de delta gingen wonen.

C. Zou jij graag in een delta willen wonen? Waarom wel/niet?
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foto's: Frans Lemmens

D. Op welk van deze foto’s is een delta te zien?

!

DE STRIJD TEGEN HET WATER
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Welke materialen werden gebruikt voor het maken van terpen? Meerdere antwoorden
zijn juist.

!

grasplaggen

grind

turf
klei

grote keien

mest
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Wat is een kwelder?

afval

houtsnippers
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LAND MAKEN UIT WATER

Bekijk de clip Land maken uit water.
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Bekijk de onderstaande foto van een klepduiker. Leg in je eigen woorden uit hoe het
kan dat een klepduiker het water maar vanaf één kant doorlaat.
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Bedenk zelf nog een andere oplossing om het land te beschermen tegen overstromingen.

Wist je dat…
De klepduiker nog steeds
gebruikt wordt? De meeste
klepduikers zijn vervangen
door gemalen, maar op
Terschelling en
Schiermonnikoog
werken er nog drie.
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Zet de kernwoorden bij de juiste plaatjes.
Zet vervolgens de cijfers van de plaatjes op de juiste plaats op de tijdlijn.
droogmakerij en polders – natuurlijk landschap met terpen – havens
en damsteden –romeins watermanagement – natuurlijk landschap
– handelsnederzettingen

5

1

3

Nederland Waterlan

1000 v.C.

100 v.C.

500

1000

1200

1500

500

1000

1200

1500

4

100 v.C.

7000 v.C.

7000 v.C.

2

1000 v.C.

6

THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 1 - WERKBLAD 6

9

foto's: Frans Lemmens

Zet de juiste maatregel tegen het water met de bijbehorende omschrijving
bij de juiste foto.
A. terp			
B. klepduiker
C. dijk		
D. polder
1. een hoge wal langs een rivier of zee om het land droog te houden
2. een verhoogde woonheuvel
3. een droog gepompt stuk land met dijken eromheen
4. een holle boomstam met een klep die ervoor zorgt dat de akkers minder vaak
overstromen

Wist je dat…
Het woord ‘polderen’ afstamt van het woord ‘samenwerken’? Om de voeten
droog te houden moest namelijk iedereen, rijk of arm, samenwerken!
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TURF EN VEEN
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A. Wat is turf en waar werd het voor gebruikt?

B. Wat was een groot nadeel aan het afgraven van veenlagen?

Wist je dat…
Er grote meren zijn ontstaan door het afgraven van veen? Deze meren heten veenplassen.

WERELDERFGOED

Ga naar de website www.werelderfgoed.nl en bekijk het werelderfgoed van Nederland.

11

Leg in je eigen woorden uit wat werelderfgoed is (tip: gebruik de website!).
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Schrijf een korte reisrecensie over de molens van Kinderdijk. Waarom raad je toeristen
aan hier naartoe te gaan? Vertel wat er te zien is en te doen is. Vertel ook wat je er zelf
van vindt.
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Wist je dat…
Kinderdijk volgens de legende
zijn naam kreeg, omdat er na de
Elizabethvloed een wiegje met een
kind kwam aandrijven? Een kat
sprong in het wiegje van links naar
rechts, om te voorkomen dat er
water in kwam.

OM TE ONTHOUDEN!
Een delta is een gebied waarin verschillende rivieren samenkomen en uitmonden in
zee. Mensen gingen vroeger in delta’s wonen, omdat er veel voedsel te vinden was
en de grond geschikt was voor landbouw. Maar, het leven in de delta was niet zonder
problemen. De mensen moesten zich beschermen tegen het water. Dit deden ze
door terpen en dijken te bouwen, door polders aan te leggen en door klepduikers te
gebruiken.
De Nederlanders groeven veen af en droogden dat, zodat het turf werd. Dat werd
gebruikt als brandstof. Een probleem dat hierdoor ontstond, was dat het land steeds
lager werd en daardoor kwetsbaarder werd voor overstromingen.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
Delta
een uitstroomgebied van rivieren
Terp
een verhoogde woonheuvel
Dijk	een hoge wal langs een rivier of zee om het land droog te houden
Polder	een droog gepompt stuk land met dijken eromheen
Klepduiker	een holle boomstam met een klep die ervoor zorgt dat de akkers
minder vaak overstromen
Turf
gedroogd veen

