
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Omgaan met toenemende 
droogte  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en biologie 
 
Kernbegrippen 
Milieu, regen, agrarische sector, klimaat 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:  
30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als 
negatief kunnen beïnvloeden. 
  
Verdieping 
Meer video’s over dit onderwerp: 
Extreem weer in Nederland.  
Wat zijn de gevolgen van langdurige droogte? 
Hoe zorgt klimaatverandering voor meer 
vluchtelingen?   
 
Antwoorden 
1 De hoeveelheid regen die er valt minus de 
hoeveelheid water dat er verdampt 
2 Planten krijgen te weinig water om te groeien, 
veen klinkt in, vennen vallen droog, extra co2-
uitstoot, funderingen van huizen die verzakken 
3a D. Uit de grond 
3b. Omdat dat het grondwater nog verder doet 
zakken 
4 50.000 liter per uur  
5 Boeren schaffen installaties aan waardoor het 
grondwaterpeil nog meer zakt en anderen ook 
worden gedwongen om extra te besproeien  
6 B Boeren willen niet dat hun land te drassig 
wordt 
7 Vroeger ging het vooral om water buiten 
houden i.v.m. overstromingsgevaar. Nu moet er 
ook juist water worden vastgehouden i.v.m. 
droogte.  

Samengevat 
Lange periodes van droogte zorgen voor problemen in 
de landbouw. Natuurbeheerders willen dat er 
duurzamere oplossingen komen, zoals betere opslag 
van regenwater. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe wordt een neerslagtekort berekend? 
 
2 Noem drie negatieve effecten van een te laag 
grondwaterpeil. 

 
 
3a Waar haalt de boer zijn water vandaan? 

A. Uit de zee 
B. Uit de rivier 
C. Uit de kraan 
D. Uit de grond 

3b Waarom is dit nadelig voor de natuur? 
 
4 Hoeveel water verbruikt de boer per uur om zijn land 
te besproeien? 

A. 50 liter 
B. 5000 liter 
C. 50.000 liter  

 
5 De waterwetenschapper noemt wat er gebeurt een 
‘race naar the bottom’. Leg uit wat hij daarmee bedoelt.  
 
6 Een oplossing voor het lage waterpeil zou zijn om het 
water dat in de winter en de herfst valt, op te slaan. 
Toch gebeurt dit meestal niet. Waarom niet?  

A. Men is bang voor overstromingen 
B. Boeren willen niet dat hun land te drassig wordt 
C. Het is technisch moeilijk uit te voeren 

 
7 Nederland heeft een lange geschiedenis wat betreft 
waterbeheer. Wat is er in de afgelopen decennia 
veranderd? Leg uit.  
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Nieuwsuur in de klas 
Omgaan met toenemende 
droogte 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en biologie 
 
Verdieping 
Meer video’s over dit onderwerp: 
Extreem weer in Nederland.  
Wat zijn de gevolgen van langdurige droogte? 
Hoe zorgt klimaatverandering voor meer 
vluchtelingen?   
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘droogte en de natuur’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken aardrijkskunde en biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
 
HBO: 
Climate & Enviroment 
Milieukunde 
 
Universiteit: 
Geografie, planologie en milieu 
Milieuwetenschappen 

Samengevat 
Lange periodes van droogte zorgen voor problemen in 
de landbouw. Natuurbeheerders willen dat er 
duurzamere oplossingen komen, zoals betere opslag van 
regenwater. 
 
Kijkvragen 

 
1 Hoe wordt een neerslagtekort berekend? 
 
2 Noem drie negatieve effecten van een te laag 
grondwaterpeil. 

 
 
3a Waar haalt de boer zijn water vandaan? 

E. Uit de zee 
F. Uit de rivier 
G. Uit de kraan 
H. Uit de grond 

3b Waarom is dit nadelig voor de natuur? 
 
4 Hoeveel water verbruikt de boer per uur om zijn land 
te besproeien? 

D. 50 liter 
E. 5000 liter 
F. 50.000 liter  

 
5 De waterwetenschapper noemt wat er gebeurt een 
‘race naar the bottom’. Leg uit wat hij daarmee bedoelt.  
 
6 Een oplossing voor het lage waterpeil zou zijn om het 
water dat in de winter en de herfst valt, op te slaan. 
Toch gebeurt dit meestal niet. Waarom niet?  

D. Men is bang voor overstromingen 
E. Boeren willen niet dat hun land te drassig wordt 
F. Het is technisch moeilijk uit te voeren 

 
7 Nederland heeft een lange geschiedenis wat betreft 
waterbeheer. Wat is er in de afgelopen decennia 
veranderd? Leg uit.  
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