
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
De IJssel  
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 

Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Als land onder de zeespiegel is Nederland kwetsbaar 
voor overstromingen. Niet alleen vanuit de zee maar 
ook van de rivieren. Bij overstromingen krijgt de rivier 
tegenwoordig daarom meer ruimte om al het 
overtollige water weg te voeren. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde en biologie 
 
Kerndoelen 

Aardrijkskunde 38: De leerling leert een eigentijds 
beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en 
de wereld te gebruiken om verschijnselen en 
ontwikkelingen in hun eigen omgeving te plaatsen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege vogels in 

de klas’ op Schooltv.nl staan nog meer video’s uit dit 
programma. 
 
Antwoorden 
 
1 Vroeger werden de dijken verhoogd, nu wordt aan 
de rivier juist meer ruimte gegeven  
2 de Waal, de Nederrijn en de Lek  
3  127 / Rijn / IJsselmeer / regen / waterpeil 
4 B. Ruimte voor de rivier 
5 Nat  
6 Waar de rivier hard stroomt, vaak in de 
buitenbochten, worden sedimenten zoals, zand, klei 
en grint, weggeslagen en meegevoerd. Op de plekken 
waar de rivier het langzaamst stroomt, de 
binnenbochten kan dit materiaal worden afgezet. 
Hierdoor ontstaan er steeds diepere bochten en gaat 
de rivier slingeren. 
7 A. Niet waar (ze werden juist weggehaald) 
B. Waar 
C. Niet waar 
D. Waar  

Kijkvragen 
 
1  Vroeger werd het gevaar op overstromingen van de 
rivier anders aangepakt dan tegenwoordig. Leg uit. 
 
2 Aan welke drie andere rivieren zijn er aanpassingen 
gedaan om overstromingen te voorkomen? 
 
3 De IJssel is een ……… kilometer lange rivier die zich in 
de buurt van Arnhem afsplitst van de ……… . De IJssel 
stroomt via het Ketelmeer uiteindelijk in het ……………. . 
Omdat de rivier vooral gevoed wordt door ………….. - en 
smeltwater, kan het …………………. in de IJssel enorm 
verschillen.  
 

 
 
4 Hoe heet het project waarmee de rivieren hun 
oorspronkelijke landschap weer terugkrijgen? 
A. Weg met de rivier 
B. Ruimte voor de rivier 
C. Stroom mee met de rivier 
D. Rivier hier 
 
5 Waar is het woord ‘ooi’ een ouderwets woord voor? 
 
6 Leg uit wat meanderen is. 
 
7 Waar of niet waar? Om de stroming van de rivier te 
bevorderen werden er: 
A. Extra basaltblokken langs de oevers gelegd 
B. Uiterwaarden gecreëerd tussen de rivier en de 
winterdijk 
C. Dijken verhoogd 
D. Ooibossen onder water gezet  
 
Verdiepingsvraag 
Bedenk nog een methode om te voorkomen dat de 
rivieren buiten hun oevers treden. 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘rivieren’ is te gebruiken als onderwerp 
voor je profielwerkstuk voor de vakken biologie en 
aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Watermanagement 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Land- en watermanagement 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Ruimtelijke planning  
Environmental Sciences  
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