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In dit thema... 
heb je ontdekt dat Nederland een echt waterland is. We bouwen polders en zijn voortdurend bezig ons te beschermen tegen water van zee en rivieren.  
 

Les 1: Nederland waterland Les 2: Vechten tegen de zee 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt onderzocht of jullie school kan 
overstromen. 

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt oude nieuwsberichten van de 
watersnoodramp in 1953 beluisterd en bekeken. 
Je hebt onderzocht welke maatregelen een 
nieuwe ramp moeten voorkomen. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Onder de zeespiegel 
Een groot deel van het noorden en westen van 
Nederland ligt lager dan de zeespiegel (NAP). Dat 
is ongeveer de helft van ons land. Ook stromen er 
enkele grote rivieren door Nederland die soms 
overstromen.  

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Watersnoodramp 
Bij de watersnoodramp in 1953 zijn veel 
inwoners van zuidwest Nederland verdronken en 
dakloos geworden. Nederland was ook al eerder 
door grote overstromingen getroffen.  

        

 

 Hoogwater 
Dijken beschermen ons tegen hoogwater in de 
rivieren en de zee. Langs de kust zijn er ook nog  
duinen (heuvels van zand) en dammen (dijken 
met aan twee kanten zee). Omdat het water 
steeds hoger komt, moeten sommige dijken en 
dammen ook hoger en steviger worden.  

  

 

 Zeeweringen 
Snel na de ramp begon de bouw van de 
Deltawerken, dat is een stel dammen, dijken en 
andere waterkeringen. Bij het ontwerp is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met bijvoorbeeld 
havens, vissers en natuur. Zij hebben ieder hun 
eigen belangen. De Oosterscheldekering is 
bijvoorbeeld open om het water zout te houden 
voor natuur en visserij.  
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Les 3: Gevaar uit de bergen Les 4: Nieuw land 
 

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt een filmpje over een zwakke dijk bekeken 
en een breinkraker over het rivierlandschap 
opgelost.  

  

 

 Dit heb je gedaan 
Je hebt je verdiept in het maken van nieuw land. 
Je hebt een ontwerp van nieuw land gemaakt. 

        

 

 Dit heb je ontdekt 
Overstromingen 
Ook rivieren en kanalen kunnen overstromen. Dit 
gebeurt als er veel regen valt of sneeuw smelt in 
het gebied waar de rivier stroomt. Doordat veel 
rivieren rechter en smaller zijn gemaakt, kan er 
minder water in. Daardoor overstromen ze nog 
sneller. Hoe breder en kronkeliger een rivier is, 
hoe meer water erdoorheen kan. 

  

 

 Dit heb je ontdekt 
Polder 
Nederland is beroemd om zijn polders. Omdat 
we een klein land zijn, kunnen we de ruimte 
goed gebruiken. Vroeger maakten ze polders 
door rondom een gebied een dijk aan te leggen 
en het gebied daarbinnen leeg te pompen met 
molens. Zo’n polder noem je een droogmakerij.  

        

 

 Evacueren 
Als de rivier overloopt, stroomt het water eerst de 
uiterwaarden in.  Dat is het stuk land tussen de 
rivier en de dijk. De dijk zorgt ervoor dat het 
water niet verder dan de uiterwaarden het land 
instroomt. Als de dijk dreigt door te breken, 
moeten de mensen achter de dijken evacueren. 
Dat gebeurt alleen als er hoogwater is. 

  

 

 Gemalen 
Tegenwoordig houden gemalen de polders 
droog. Veel land wordt tegenwoordig gemaakt 
door zand op te zuigen met een  
sleephopperzuiger en het ergens anders op te 
spuiten.  

        

 


