THIS IS HOLLAND IN DE KLAS / LES 4 - WERKBLAD 1
Naam:

Groep:

NU EN DE TOEKOMST
(1941 TOT NU)

DE RAMP VAN 1953

Bekijk de clip Kustbescherming.
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A. Welke natuurlijke oorzaken zorgden ervoor dat de watersnoodramp kon gebeuren?

Waarom waren de dijken niet sterk en hoog genoeg om het water tegen te houden?

2

Zet steeds een streep door het onjuiste cijfer.
- Door de watersnoodramp overleden 186 / 1836 mensen.
-E
 en miljoen / Honderdduizend mensen verloren hun huis en hun bezittingen.
- Duizenden / Tienduizenden dieren verdronken.
-2
 00.000 / 500.000 hectare grond kwam onder water te staan.
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Kies één van de volgende opdrachten en schrijf/teken op de volgende pagina:
-D
 oe alsof jij de watersnoodramp hebt meegemaakt en schrijf een dagboekfragment
over je ervaringen.
-M
 aak een tekening van jouw straat en hoe die eruit zou zien als er een grote
overstroming als de watersnoodramp plaats zou vinden.
- I nterview iemand die de watersnoodramp heeft meegemaakt (dit mag ook een zelf
verzonnen persoon zijn!)
(tip: gebruik de websites www.entoen.nu of www.onwijsnat53.nl voor extra informatie!)
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Schrijf/teken hier:

Wist je dat…
Je in Deltapark Neeltje Jans kan ervaren hoe het was om
de watersnoodramp mee te maken? De ramp is daar
nagemaakt in een indrukwekkende 4D animatie.

HET DELTAPLAN
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A. Wat is de reden dat de Deltawerken werden aangelegd?

B. I n de clip wordt verteld dat er dammen, waterkeringen en sluizen werden gebouwd.
Deze werken allemaal om ons land te beschermen tegen het water. Ze hebben hetzelfde
doel, maar ze zijn niet hetzelfde. Leg met behulp van een tekening op de volgende
pagina uit wat een dam, een waterkering en een sluis is. Maak als je het moeilijk vindt
gebruik van een (online) woordenboek!
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Leg het hier uit:

DAM

SLUIS

WATERKERING

Bekijk het filmpje De Deltawerken (https://www.youtube.com/watch?v=3PEWWp5g_W8).
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A. V
 oordat de Deltawerken er waren, kwam het zeewater bij vloed een heel stuk de
zeearmen in. Hier vermengde het zoute zeewater met het zoete rivierwater. Hoe heet
deze gemengde soort water?

B. Wat veranderde er aan de soort water in de zeearmen nadat deze waren afgesloten door
dammen?
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Sommige waterkeringen kunnen open en dicht. Bedenk een voordeel en een nadeel
hiervan.

NADEEL

VOORDEEL
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Verbind het juiste Deltawerk met de juiste naam.
Oosterscheldekering

b

Haringvlietdam

c

Maeslantkering		

foto's: Frans Lemmens

a

Wist je dat…
Het wel 43 jaar heeft geduurd tot alle Deltawerken waren gebouwd? In 1954 werd begonnen
met de bouw van de Hollandse IJsselkering en in 1997 was de Maeslantkering af.
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Plaats ze vervolgens
op de juiste plek op
de kaart.

a
b
c

Oosterscheldekering
Maeslantkering
Haringvlietdam

Bekijk de clip Ruimte voor de natuur.

RUIMTE VOOR DE RIVIER
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A. Hoe kwam het dat de rivierdijken in Limburg in 1993 en 1995 bijna doorbraken?

B. Welk besluit is genomen om rivieroverstromingen in de toekomst te voorkomen?
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Kruis de maatregelen aan die passen binnen het programma ‘Ruimte voor de rivier’.
aanleggen van hoogwatergeulen

verplaatsen van dijken

verhogen van dijken

verzwaren van dijken

uitgraven van uiterwaarden
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10

Hoe profiteert de natuur van deze nieuwe aanpak? En hoe profiteert de bever?
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Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ kost 2,3 miljard euro. Dat is heel veel geld! Wat
vind jij er van dat er zo veel geld uit wordt gegeven om ruimte te geven aan de rivieren
in ons land?

Bekijk het filmpje Ruimte voor de rivier.
(https://www.youtube.com/watch?v=S54sX9LwG5I) en bekijk de lijst met projecten op de
website https://www.ruimtevoorderivier.nl/projecten.
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Kies een project bij jou in de buurt en voer een klein onderzoekje uit. Beantwoord de
volgende vragen:
Wat voor gevaarlijke situatie is/was hier?

Welke maatregelen zijn genomen om de situatie te verbeteren?
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Hoe is de situatie nu? Is het veilig, of wordt daar nog aan gewerkt?

Wist je dat…
Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ meer veiligheid oplevert voor wel vier miljoen
Nederlanders? Al deze mensen woonden eerst in gebieden met overstromingsgevaar.
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PROEFJESTIJD!

In welke rivier kan meer water? In een rechte rivier of in een rivier met bochten?
Ga naar een zandbak en onderzoek dit.
Graaf een rechte rivier van 20 centimeter.
Graaf ook een rivier met bochten. Tussen het begin en het eind van deze rivier zit ook
20 centimeter.
In welke rivier kan het meeste water? (tip: Zakt het water snel weg? Gebruik dan
knikkers of iets anders om te kijken in welke rivier het meeste ‘water’ past)

RUIMTE VOOR DE NATUUR

Niet alleen de rivier krijgt meer ruimte in Nederland. Ook andere natuur wordt vrijer
gelaten door de aanleg van nieuwe natte natuurgebieden. Een voorbeeld hiervan is
de aanleg van de Markerwadden. Bekijk het volgende filmpje over de Markerwadden:
https://www.youtube.com/watch?v=JPfHyjEcKxA.
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Welke dieren zijn er allemaal blij met de aanleg van de Markerwadden?

Wist je dat…
Nederland wereldwijd bekend staat als expert op het gebied van
omgaan met water? Wij Nederlanders helpen met onze kennis
andere landen die ook beschermd moeten worden tegen het water.
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OP DE TIJDLIJN
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Bekijk het laatste stukje van de tijdlijn. Trek een lijn van de gebeurtenissen naar de
juiste plaats op de tijdlijn. Gebruik eventueel het internet om op te zoeken wanneer
welke gebeurtenissen plaatsvonden.
begin bouw Oosterscheldekering
1800

1900

2000

Maeslantkering is af
project ruimte voor
de Lek afgerond
project ruimte voor
de Waal afgerond

Brouwersdam is af

2000

ontpoldering Noordwaard

1900

1800

‘Ruimte voor de rivier’programma opgesteld

Deltaplan opgesteld
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Welke problemen zouden we tegen kunnen komen in de toekomst (denk aan de
gevolgen van klimaatverandering en de opwarming van de aarde)?

Hoe kunnen we ons voorbereiden op die problemen?
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WERELDERFGOED: POSTERPRESENTATIE

Bekijk het filmpje over de Klokhuis Werelderfgoed Verkiezing https://www.youtube.com/
watch?v=-CC5HzENfCw/. De winnaar van deze verkiezing was de Oosterscheldekering.
Organiseer met je klas ook een werelderfgoed verkiezing. Maak eerst groepjes van drie
of vier leerlingen.
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A. Welk stukje Nederland zouden jullie willen nomineren als werelderfgoed? Waarom?

B. Maak een poster waardoor iedereen overtuigd wordt van jullie keuze (dit mag op
papier, maar ook digitaal! Kijk dan eens op www.collage.nl)
C. Presenteer aan het eind van de les jullie poster aan de klas!

OM TE ONTHOUDEN!
1 februari 1953 vond de watersnoodramp plaats. Door zware stormvloed en springtij
braken de dijken door. De dijken waren niet sterk genoeg om het water tegen te houden,
omdat er na de Tweede Wereldoorlog geen tijd en geld was om deze te verstevigen en te
verhogen. Om nog zo’n ramp in de toekomst te voorkomen werden het Deltaplan opgesteld.
Dit hield in dat er waterkeringen, dammen en sluizen werden gebouwd om ons land te
beschermen. Een belangrijk deltawerk is de Oosterscheldekering.
Naast bescherming tegen de zee had Nederland ook bescherming tegen overstromende
rivieren nodig. Om onszelf, maar ook de natuur te beschermen, werd besloten dat de
rivieren meer ruimte moesten krijgen. Zo werden dijken verplaatst, hoogwatergeulen
aangelegd en uiterwaarden uitgegraven, in plaats van dijken versterkt en verhoogd.
Ook op andere plekken in Nederland wordt de ruimte gegeven aan de natuur. Wij Nederlanders hebben geleerd samen te werken met het water en de natuur, in plaats van ertegen.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
Stormvloed
door storm veroorzaakt hoogwater
Springtij
ontzettend krachtige eb of vloed (in deze les: vloed!)
Waterkering
een bouwwerk met als functie het tegenhouden van water
Dam
een waterkering die water van water scheidt
Sluis	een waterkering die water van water scheidt, maar met deuren erin,
zodat het waterpeil beïnvloed kan worden
Hoogwatergeul	een aftakking van een rivier die bij hoge rivierstand helpt met water
afvoeren
Uiterwaarde
land naast een rivier, dat onder water mag staan bij hoge rivierstand

