
  

Onzichtbaar Nederland 
in de klas 
De eeuwige relatie met 
water 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland is een waterland. Wij hebben 
ons bestaan te danken aan water. Ons 
land wordt beschermd door dijken. We 
hebben zelfs land veroverd op het water, 
maar we geven ook land terug. Kortom, 
we leven in harmonie met het water.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis, maatschappijleer, 
aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Water, polders, rivieren, vervuiling, afval, 
klimaat, opwarming aarde  
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Onzichtbaar Nederland in de klas‘. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Stad’. 
 
Antwoorden 
1 In de bochten van de rivieren werd zand 
afgezet, waar de grond stevig genoeg 
was om op te wonen. 2 Schoon, vies, weer 
aardig opgeknapt. 3 De rivieren die door 
Nederland stromen, komen uit het 
buitenland. In het buitenland werd veel 
afval geloosd in het water, waardoor het 
in Nederland erg vervuild was. 4a De 
zeespiegel stijgt, het gaat harder regenen 
en de rivieren krijgen meer water te 
verwerken. b Omdat een groot deel 
drooggemalen is. c De Noordoostpolder of 
de Flevopolder. 5 Door een ingezonden 
brief van een 16-jarige jongen. 6 
Milieu(bewegingen) en hoge kosten. 7 
Afsluit, Wadden, IJssel. 

Kijkvragen 
 
1 Wat maakte het mogelijk dat de eerste 
nederzettingen konden ontstaan? 
 
2 Vul het juiste woord in of kies uit.  
Vroeger waren onze rivieren zo _ _ _ , dat er 
zalmen van een meter in konden zwemmen. 
In de jaren ‘60/’70 van de vorige eeuw 
werden de rivieren erg _ _ _ . Tegenwoordig 
zijn ze weer aardig opgeknapt/viezer dan 
ooit.  
 
3 Waarom werd Nederland ook wel ‘het 
afvoerputje van Europa’ genoemd?  
 
4 Nu de rivieren schoner zijn, komt de 
dreiging tegenwoordig uit een andere hoek. 
a Wat voor invloed heeft de 
klimaatverandering op het Nederlandse 
water? 
b Hoe komt het dat Nederland niet helemaal 
onder water staat?  
c Noem één van de twee grootste polders. 
 
5 Waarom was het plan om Ameland met 
het vaste land te verbinden niet 
doorgegaan? 
 

 
 
6 Er blijven plannen komen over inpoldering 
van water. Wat zijn over het algemeen de 
twee redenen om een polderplan niet door 
te laten gaan? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Vul de woorddelen in op de juiste plek. 
Het wateroppervlak ten noorden van 
Flevoland heette vroeger de Zuiderzee, 
maar nu is het door de  _ _ _ dijk gesplitst in 
de _ _ _ zee en het _ _ _ meer. 
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