
 

EenVandaag in de klas 
De Vecht na 200 jaar schoon  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw/ bovenbouw 
 
Samengevat 
Tot voorkort was de rivier de Vecht in de 
provincie Utrecht één van de meest 
vervuilde waterwegen van ons land. 
Tweeduizend jaar lang werd de Vecht 
gebruikt als een soort afvalputje voor 
ongeveer iedereen: Romeinen, Vikingen, 
en later de fabrieken. Nu, na vier jaar 
baggeren en het weghalen van 2,4 miljoen 
kuub modder is de Vecht weer schoon.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Rivier de Vecht, archeologie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende 
kerndoel/domein in het voortgezet 
onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38 
Bovenbouw: Aardrijkskunde: C Aarde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over menselijk ingrijpen in 
het rivierlandschap. Bijvoorbeeld de video 
De Haringvlietdelta: open de sluizen! 
 
Antwoorden 
1 Tweeduizend – Vikingen – 2,4 2 Een 
satelliet meet tot hoe diep de 
verontreinigde modder ligt. De graver 
krijgt een signaal door en weet precies 
tot hoe diep hij mag graven. 3 C 4 Filteren 
van puin en zoeken naar archeologische 
schatten 5 Zoetwaterkwallen en 
misschien zelfs de zalm keren weer terug 
door het schone water 6 Oud-Zuilen - 
Maarssen - Breukelen - Loenen aan de 
Vecht - Vreeland - Nigtevecht - Weesp - 
Muiden 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Vul de ontbrekende termen in. 
________ jaar lang wordt de Vecht gebruikt 
als vuilnisbelt door iedereen. Romeinen, 
______________ en fabrieken lozen van alles 
in de rivier. Na vier jaar baggeren is de 
Vecht weer helemaal schoon. Er is _____ 
miljoen kuub verontreinigde modder 
verwijderd. 
 
2 Hoe weten de baggeraars tot hoe diep ze 
mogen graven in de rivier om de vervuilde 
grond op te scheppen en schone grond te 
laten zitten? 
 
3 Hoe kan het dat er bommen opgevist zijn 
bij Weesp? 
A Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn de 
bommen per ongeluk bij Weesp gedropt en 
niet afgegaan. 
B De brug bij Weesp is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebombardeerd door de 
Duitsers. Deze bommen zijn toen niet 
afgegaan. De bommen lagen buiten het 
afgezette gebied. 
C De brug bij Weesp is tijdens de Tweede 
Wereldoorlog gebombardeerd door de 
Engelsen. Deze bommen zijn toen niet 
afgegaan. De bommen lagen buiten het 
afgezette gebied. 
 
4 Baggeraars graven de bovenlaag van de 
bodem af. Dit ‘bagger’ wordt vervolgens 
gespoeld en gezeefd. 
Waarom doet men dat? 
 
5 Welke gevolgen heeft het schoonmaken 
van de rivier voor de flora en fauna in de 
Vecht? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6. De rivier de Vecht stroomt van Utrecht 
tot aan het IJmeer. De Vecht stroomt langs 
een aantal dorpen en steden. Deze staan 
hieronder, maar niet in juiste volgorde. Zet 
ze in de juiste volgorde vanaf Utrecht 
gezien. 
Loenen aan de Vecht - Maarssen - 
Breukelen - Muiden - Vreeland - Oud-Zuilen - 
Nigtevecht - Weesp 
   
 

       
 

http://www.schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-rivier-de-vecht-na-200-jaar-weer-schoon/
http://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-haringvlietdelta-open-de-sluizen/

