
  

Andere Tijden in de klas 
Watersnoodramp 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Andere Tijden besteedt aandacht aan de 
Watersnoodramp. Met veel historische 
beelden is te zien hoeveel schade de 
storm en daaropvolgende dijkdoorbraken 
aanrichtte.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis 
 
Kernbegrippen 
Watersnoodramp, Zeeland, storm, ramp, 
Deltawerken.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s uit deze serie, zoals 
‘Veranderingen in de landbouw’. 
 
Antwoorden 
1 In 1953 2a Springtij b 4,5 meter boven 
NAP. c Meer dan 100.000 mensen. d 1838 
mensen. 3 Amerika, Canada, Groot-
Brittannië, België en Frankrijk. 4 Er waren 
weinig nieuwsvoorzieningen, alleen radio 
en bioscoopjournaal. Journalisten 
bevonden zich vooral aan de randen van 
het rampgebied. 5a Rubberboten. b Eigen 
antwoord. Denk aan eten, brandstof, 
dekens. 6 De grote rivieren. Dijken 
verhogen en verstevigen en andere 
maatregelen om het rivierwater in toom 
te houden.   

Kijkvragen 
 
1 In welk jaar vond de Watersnoodramp 
plaats? 
 
2 Er was een storm voorspeld, maar er was 
ook een ander natuurfenomeen die nacht. 
a Welk natuurfenomeen was dat? 
b Hoe hoog kwam het water maximaal 
tijdens de Watersnoodramp?  
c Hoeveel mensen werden er dakloos door 
de Watersnoodramp? 
d Hoeveel doden vielen er in totaal door de 
ramp? 
 
3 De Nederlandse soldaten werden 
bijgestaan door hun collega’s uit andere 
landen. Noem vier landen die mee hielpen.  
 
4 Het duurde lang voordat de werkelijke 
schaal en ernst van de ramp doordrong tot 
de rest van Nederland. Hoe kwam dat? 
Noem twee redenen.  
 
5 In het fragment worden verschillende 
spullen uit vliegtuigen gedropt om de  
getroffen bevolking te helpen.  
a Wat werd er gedropt, behalve de witte 
zakken?  
b Bedenk wat er in de witte zakken zou 
kunnen zitten. 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De Deltawerken werden bedacht om een 
nieuwe Watersnoodramp uit zee te 
voorkomen. Maar overstromingsgevaar 
komt in onze tijd ook van een andere bron. 
Welke? En wat wordt eraan gedaan? 
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https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-watersnoodramp/#autoplay
https://schooltv.nl/programma/andere-tijden-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-veranderingen-in-de-landbouw

