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Algemene inleiding op lespakket

Het lespakket is bedoeld om het waterbewustzijn bij 
leerlingen van de basisschool te vergroten. Centraal 
daarin staan: de watercanon, de reliëfkaart van 
Nederland en maatregelen voor klimaatverandering. 
De watercanon geeft een chronologisch overzicht van 
de Nederlandse watergeschiedenis weergegeven in 25 
zogenaamde ‘vensters’. Dit lespakket sluit voornamelijk 
aan bij het venster N.A.P.. Maar ook andere vensters 
uit de watercanon kunnen bij de lessen betrokken 
worden.  

Het lespakket bestaat uit twee delen, een deel gericht 
op kennisvergaring en het eigen maken van deze 
kennis, en een tweede deel gericht op de eigen 
creativiteit van de leerlingen in het toepassen van de 
opgedane kennis. In deze handleiding staan deze 
delen na elkaar vernoemd (les 1-3 kennis, les 4-6 
creatief). In de kennislessen staat na elkaar Europa en 
Nederland, de eigen provincie en omgeving 
centraal (deze pilot is specifiek voor de provincie 
Utrecht uitgewerkt). Docenten kunnen er uiteraard voor 
kiezen daarin een andere volgorde te nemen, en elke 
kennisles met een creatieve les te combineren. Bij elke 
les is een aantal opdrachten geformuleerd, voor les 1 

Een waterreis door de tijd
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en les 5 zijn werkbladen toegevoegd (bijlage). De laatste les is een toekomst-
gerichte opdracht waarbij de leerlingen creatief aan de slag gaan met wat zij 
als oplossing zien voor omgaan met water. Dit lespakket bestaat uit de 
volgende lessen:

Les 1: Water stroomt van hoog naar laag – Rivieren, N.A.P. en zeespiegel
Les 2: Wie regelt wat – Waterschappen en Rijkswaterstaat
Les 3: Geschiedenis van water 
Les 4: Workshop Reliëfkaart
Les 5: Breng je eigen klas in kaart
Les 6: Jouw eigen oplossing voor klimaatverandering

Per les staat in deze handleiding de volgende punten beschreven:
- lesdoel, trefwoorden en benodigdheden
- introductie van onderwerpen die in deze les behandeld kunnen worden
- websites die klassikaal of door leerlingen zelf bezocht kunnen worden
- opdrachten, vragen en ideeën voor werkbladen
- mogelijke excursies 

Koppeling aan aardrijkskunde methodes
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Lesdoel

Na deze les zijn de leerlingen bekend met de volgende onderwerpen: 
systeem van rivieren die van hoog naar laag stromen, dat in Neder-
land het land lager kan liggen dan het water, N.A.P. en de hoogtekaart 
van Nederland.

Trefwoorden: rivier, hoogtekaart, delta, land lager dan water, 
zeespiegelniveau, droog maken van land, dijken, duinen, kunstwerken, 
peil, N.A.P., klimaatverandering.

Benodigdheden

Bosatlas
Hoogtekaart van Nederland (www.ahn.nl)
Geografische kaart van Europa
Beamer en scherm om websites klassikaal te bekijken

Les 1
Water stroomt van hoog naar laag 
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Water stroom van hoog naar laag 

Van nature stroomt water altijd van hoog naar laag, 
zoals regen, rivieren, maar ook de zeebodem, waar 
de aarde het laagst ligt. Rivieren beginnen vaak in 
de bergen, waar de sneeuw of gletsjers smelten en 
het water langs de bergen naar beneden sijpelt. Dit        
water verzamelt op de laagste plekken tot een rivier en 
stroomt vandaar in een lange weg naar zee, waar het 
land het laagst ligt. Onderweg wordt het smeltwater in 
de rivier bijgevuld met regenwater dat zich ook op de 
laagst gelegen punten verzamelt. Op een hoogtekaart 
is te zien waar de laagste plekken zijn in het land waar 
het water heen stroomt (dit is vooral op de hoogtekaart 
van Europa te zien). 

Waar een rivier in zee uitmondt, ontstaat een delta: 
een vertakking van de rivier en een gebied waar 
zoet water van de rivier in het zoute water van de 
zee stroomt. Nederland ligt in precies zo een delta. 
Maar als je naar de hoogtekaart van Nederland kijkt, 
dan valt iets geks op: op veel plekken ligt het land                                  
lager dan het water. De rivier komt pas bij de zee 
op zeespiegelniveau, terwijl het meeste land in west 
Nederland al onder zeespiegelniveau ligt. Dit heeft te 
maken met de ontstaansgeschiedenis van Nederland. 
Vroeger gingen mensen in de rivierdelta wonen omdat 
daar de grond vruchtbaar was en er dus veel groenten 
verbouwd konden worden. Om prettig te wonen was 
het echter noodzakelijk om droge voeten te houden, en 
daarom werd het land ‘drooggemaakt’: men groef slo-
ten en geulen om het grondwater weg te laten stromen. 
Hierdoor ging wel telkens het land een stukje omlaag. 
Langzamerhand kwamen de rivieren boven het land te 
liggen. Om te voorkomen dat het land overstroomde, 
bouwde men dijken. Ook de zee ligt op veel plekken 
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hoger dan het land. Gelukkig heeft Nederland duinen die voorkomen 
dat het zeewater het laaggelegen deel van Nederland instroomt. Op                     
plekken waar de duinen heel dun zijn of helemaal ontbreken, 
hebben de Nederlanders dammen gemaakt. Dammen en dijken, maar 
ook sluizen zijn gemaakt om het land tegen het water te beschermen. 
Omdat het geen natuurlijke bescherming is (zoals duinen) maar door 
mensen gemaakt, worden dit kunstwerken genoemd.

In een land dat voor een groot deel onder het niveau van de zee- 
spiegel ligt en waar ook nog eens een aantal grote rivieren doorheen 
lopen die ook hoger liggen dan het land, is het van groot belang altijd 
goed op het water te letten. Een overstroming zou immers het halve 
land onder water kunnen zetten! Om het water, de stand van het 
water en de hoogte van het land ten opzichte van het water goed in de 
gaten te houden, wordt het peil van het water bijgehouden. Het peil 
is de hoogte van een waterspiegel. Dit wordt ook wel de waterstand 
genoemd en kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als 
grondwater. De grote rivieren hebben geen vast peil. Als het water in 
een rivier stijgt wordt dat wel een toename van het peil genoemd.

In Amsterdam werd al in de zeventiende eeuw (vanaf 1684) 
nauw-keurig de hoogte van de zeespiegel (in het IJ, dat toen nog in 
verbinding met de zee stond) ten opzichte van de bebouwing in de 
stad bijgehouden. De gemiddelde hoogte van het water werd 
Amsterdams Peil genoemd (A.P.), en op de belangrijkste punten in de 
stad (sluizen, dijken, de dam) werd aangegeven hoeveel hoger dan 
A.P. deze plekken lagen. Zo kon altijd in de gaten worden gehouden of 
de sluizen, dijken en dammen nog wel hoog genoeg waren. 
In andere steden en gebieden in Nederland volgden mensen dit idee. 
In de achttiende eeuw waren er zoveel verschillende peilen in Ned-
erland, dat men besloot deze allemaal te standaardiseren. Sindsdien 
kennen wij het Normaal Amsterdams Peil (N.A.P.). Het N.A.P. geeft 
ongeveer het zeeniveau aan (dat is 0), het land boven N.A.P. (+) ligt 
dus boven zeeniveau en het land onder N.A.P. (-) ligt onder zeeniveau. 
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Ter verzekering van het N.A.P. is een bronzen bout op 
een 22 meter lange heipaal onder de Dam in 
Amsterdam aangebracht. Deze bout geeft 1,43 meter 
boven N.A.P. aan. In de rest van Nederland zijn er nog 
wel 50.000 van zulke bouten, of wel peilpunten. Elke 
tien jaar wordt opnieuw het NAP vastgesteld, want door 
zeespiegelstijging en bodemdaling kunnen er 
verschuivingen ontstaan. De hoogtekaart van 
Nederland geeft de hoogte van het land en de 
gebouwen ten opzichte van N.A.P. weer. Het laagste 
punt van Nederland ligt op 6,76 meter onder het 
Normaal Amsterdams Peil in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Dicht bij het drielandenpunt op de Vaalserberg 
bevindt zich het hoogste punt van Nederland (N.A.P. + 
322,70 m). 

Klimaatverandering beïnvloedt ook de stand van het 
N.A.P.. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel en 
komt het land dus nog lager ten opzichte van de zee te 
liggen. Daarom moeten de duinen en dammen die ons 
tegen de zee beschermen extra in de gaten worden 
gehouden. Ook het water in de rivieren kan hoger 
komen als gevolg van klimaatverandering. Als de 
zomers warmer worden, smelt er meer water in de 
bergen en komt er dus ook meer water in de rivier. Ook 
voorspellen de experts dat er door klimaat-
verandering meer regen zal gaan vallen. Ook hierdoor 
stijgt het water in de rivieren. De dijken langs de 
rivieren moeten dus extra in de gaten worden 
gehouden. Als het peil in de rivier stijgt, heeft het water 
meer ruimte nodig om naar zee te stromen. Het water 
komt dan hoger te staan en daardoor ontstaat er een 
grotere kans op overstromingen. Om overstromingen te 
voorkomen kunnen de dijken breder, hoger of sterker 
worden gemaakt, of de rivier breder en dieper. 
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Websites 

Hoogtekaart van Nederland
www.ahn.nl
Op deze website is de hoogtekaart van Nederland interactief te 
bekijken, je kan de hoogte van je eigen straat opzoeken met de 
postcode, er zijn mooie kaarten van Nederland te bekijken, en 
bijvoorbeeld een visualisatie van overstromend Nederland. 
- Ga in de bovenbalk naar AHN Viewer om de hoogtekaart van 
Nederland interactief te bekijken, via deze link kan je ook via 
postcodes je eigen huis of school opzoeken.
- Ga in de bovenbalk naar ‘Gebruiken’ en klik op ‘demo-afbeeldingen’ 
om afbeeldingen te bekijken. Klik op ‘animatie van de overstromings-
plaatjes’ voor een filmpje.

Geschiedenis van N.A.P.
home.tiscali.nl/~wr2777/NAP-niveau.htm#NAP,%20GPS%20en%20
de%20geo%EFde
Deze site geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het 
N.A.P.. Voor de leerlingen zelf misschien wat ingewikkeld, maar 
docenten kunnen hieruit interessante achtergrond informatie halen 
voor in de les. 

Films over rivieren
www.dwaalfilm.eu
Deze website laat aan de hand van interactieve filmpjes zien, wat 
er aan natuurontwikkeling rondom de rivier de Waal wordt gedaan. 
Natuurontwikkeling vindt plaats in het kader van ‘ruimte voor de rivier’: 
om de kansen op een overstroming te verkleinen is het (stroom) 
gebied rondom de rivier verbreed en is er natuurgebied ontwikkeld. 
Leuk om klassikaal te bekijken of voor leerlingen om zelf te ontdekken. 
De filmpjes hebben wel een hoog informatieniveau en het is daarom 
aan te raden de filmpjes klassikaal na te bespreken. 
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www.freudeamflussfilm.eu
Deze website is qua opzet dezelfde als de boven-
staande (d’ Waalfilm) maar heeft een internationale 
dimensie: ook de rivieren in Frankrijk, Duitsland en 
België worden behandeld. Leuk om klassikaal te 
bekijken of voor leerlingen om zelf te ontdekken. De 
filmpjes hebben wel een hoog informatieniveau en het 
is daarom aan te raden de filmpjes klassikaal na te 
bespreken.

http://www.maasfilm.eu/
Deze website is qua opzet dezelfde als de boven-
staande (d’ Waalfilm) maar richt zich specifiek op de 
Maas in Limburg. Leuk om klassikaal te bekijken of 
voor leerlingen om zelf te ontdekken. De filmpjes 
hebben wel een hoog informatieniveau en het is 
daarom aan te raden de filmpjes klassikaal na te 
bespreken.
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Actuele waterdata van Nederland
http://www.actuelewaterdata.nl/pda
Op deze website staan de actuele watergegevens van verschillende 
meetpunten van Rijkswaterstaat in de Noordzee (het Europlatform) en 
op verschillende plaatsen in de rijkswateren. Ook als het hoogwater is 
of stormt zijn deze grafieken fascinerend en kan de klas worden 
uitgedaagd voor een voorspelling van de maximale waterstand. 
Eijsden is het meetpunt van Rijkswaterstaat van de Maas vlakbij 
Maastricht. Lobith is het meetpunt van de Rijn. Rijkswaterstaat spuit bij 
de afsluitdijk water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee. 
Er is informatie te vinden over:
- Waterstanden: waterstanden in verschillende delen van Nederland 
op verschillende meetpunt.
- Afvoer/Stroomsnelheid: stroomsnelheid van het water op 
verschillende locaties in Nederland.
- Golfgegevens / 4 Windrichting / 5 Windsnelheid: golfgegevens / 
windrichting / windsnelheid over het deel van onze kust aan de 
Noordzee en ZuidWest NL.
- Watertemperatuur: van de Midden NL, ZuidWest NL en de Noordzee.
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O
pdrachten

Opdrachten 

De hoogtekaart van Nederland
Zoek in de Bosatlas de hoogtekaart van Nederland op 
of ga naar 
www.ahn.nl. (Ga in de bovenbalk naar AHN Viewer om 
de hoogtekaart van Nederland te bekijken, via deze link 
kan je ook via postcodes je eigen huis of school 
opzoeken.)

1. Wat is het hoogste punt van Nederland?

Vaalserberg in Limburg

2. Wat is het laagste punt van Nederland? 

Aan de hand van de website en de kaart van 
Nederland zijn meerdere antwoorden mogelijk. Juiste 
officiële antwoord: Nieuwerkerk aan de IJssel in Zuid 
Holland.

3. Zoek op de kaart of met de postcode van je 
eigen huis op. Hoe hoog je huis ligt ten opzichte 
van N.A.P.?

Meerdere antwoorden mogelijk. Docent controleert.

4. Zoek op de kaart of met de postcode van je eigen 
school op. Hoe hoog je school ligt ten opzichte van 
N.A.P.?

Marcusschool: + 1,60; Sint Michael: + 2,2; De Koekoek: 
+ 2,7
Voor andere scholen zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. Docent zoekt van te voren juiste antwoord op. 
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N.A.P.
Gebruik bij deze opdrachten ook de hoogtekaart van 
Nederland of www.ahn.nl.

5. Kleur op het kaartje in, welk gedeelte van Neder-
land zou overstromen als er geen duinen waren en 
de zee het land in zou stromen.

Kaart moet ongeveer ingekleurd zijn zoals 
hieronder: blauw is onder N.A.P

6. Geef op de peilstok aan wat je vindt 
op -6, -2, 0, +2, +10 en +100 NAP.

Meerdere antwoorden mogelijk. 

O
pdrachtennaam van hoog gebouw

zeespiegel



16

O
pdrachten

Waterstanden en waterafvoer Nederland
Gebruik bij deze opdrachten de site www.actuelewa-
terdata.nl/pda. (- Klik op ‘1. Waterstanden’, kies dan de 
regio die van toepassing is (voor Utrecht bijvoorbeeld ‘3 
MiddenWest NL’ en klik op het gewenste meetpunt)

7. Zoek het bij jou dichtstbijzijnde waterstanden 
meetpunt op 
(gebruik hierbij de site en ook de kaart van je eigen 
provincie).

Voor de stad Utrecht en De Bilt is het dichtstbijzijnde 
meetpunt 
Hagestein, de stuw in de Lek. Er is een meetpunt 
Hagestein boven (oost) en Hagestein beneden (west).

8. Hoeveel cm boven (+) of onder (-) NAP stond de 
waterstand op dat meetpunt? Hoe is die waterstand 
in de afgelopen 5 dagen veranderd? Schrijf de 
waterstand op en als je wilt kun je dit in onder-
staande grafiek overtekenen.
(Noteer de stand van vandaag bij hetzelfde meetpunt 
(dit kun je aflezen uit de grafiek) en kijk ook naar het 
verloop van de afgelopen 5 dagen)

9. Welke waterhoogte en afvoer wordt er door Rijks-
waterstaat gemeten in Lobith? Waar ligt Lobith en 
welke rivier is dit?

Lobith is een Nederlandse plaats die bekend staat als 
het punt waar de Rijn Nederland binnenstroomt – 
hoewel het ‘echte’ punt de plaats Spijk is. Lobith is 
onderdeel van de gemeente Rijnwaarden in de 
provincie Gelderland.
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O
pdrachten

Europa
Gebruik bij deze opdrachten een geografische kaart van Europa uit de 
Bosatlas. De opdrachten zijn ook uit te voeren aan de hand van een 
wereldkaart.

10. Wat zijn de grote rivieren in Europa?

Meerdere antwoorden mogelijk. Genoemd kunnen worden: de Rijn, de 
Maas, de Donau, de Arno, de Elbe, de Loire, de Po, de Rhône enz.

11. Benoem voor twee rivieren de bergen waar de rivier ontstaat 
(hoogste punt), de landen waar de rivier doorheen stroomt en de 
zee waar de rivier in uitmondt (laagste punt). 

Meerdere antwoorden mogelijk. Docent controleert aan de hand van 
de kaart.

12. Waar in Europa vindt je nog meer delta’s van rivieren zoals in 
Nederland? 

De delta’s van de Donau (Oekraine, Zwarte zee), de Rhone (Frankrijk, 
Middellandse zee), de Wolga (Rusland, Kaspische zee), de Po (Italië, 
Middellandse zee), de Weichsel (Polen, Oostzee), de Memel 
(Litouwen, Oostzee) en de Ebro (Spanje, Middellandse zee). 

13. Waarin verschillen deze delta’s van de Nederlandse delta?

Vaak is een verschil tussen deze delta’s en de andere delta’s dat er 
in Nederland veel meer steden zijn in de delta. Ook ligt in Nederland 
het land zelf lager dan de rivieren. In andere delta’s is dat niet zo. Dat 
maakt dat er in Nederland extra goed wordt gelet op het water, om 
overstromingen van steden en dorpen te voorkomen.



18



19

Lesdoel

Na deze les zijn de leerlingen bekend met het werk van Rijkswater-
staat, wat zij doen, welke Waterschappen er zijn en wat zij doen. Ook 
kunnen ze een aantal maatregelen tegen water in hun eigen omgeving 
noemen. 

Trefwoorden: Waterschap, Hoogheemraadschap, dijkgraaf, 
Rijkswaterstaat, waterhuishouding, stroomgebied. 

Benodigdheden

Bosatlas
Kaart van de eigen provincie 
Kaart van waterschappen in Nederland
Computers met internet

Les 2
Wie regelt wat - Waterschappen en Rijkswaterstaat
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Wie regelt wat - Waterschappen en Rijkswaterstaat

Dijken, dammen, sluizen, het N.A.P.. Er is veel in 
Nederland om goed in de gaten te houden. Nog altijd 
blijft het land niet vanzelf droog. Het buiten houden van 
het water is van oudsher een algemeen belang. Om 
ervoor te zorgen dat de dijken, dammen, sluizen hun 
werk goed blijven doen hebben we in Nederland de 
Waterschappen en Rijkswaterstaat. 

De waterschappen bestaan al heel lang, het eerste 
waterschap werd in 1627 opgericht door een aantal 
boeren en bewoners in een gebied die samen de 
waterhuishouding van hun gebied wilden regelen. Op 
die manier kon namelijk het gebied geschikt worden 
gemaakt voor landbouw en huizen. 

Op dit moment (2008) zijn er in Nederland 27 water-
schappen. Er zijn ook waterschappen die hoogheem-
raadschap worden genoemd. Dit is vooral in Holland 
zo, bij waterschappen die aan zee liggen. 
Een waterschap of hoogheemraadschap is een 
overheidsinstantie die in een bepaalde regio in 
Nederland tot taak heeft om namens de bewoner van 
een gebied de waterhuishouding te regelen. Ook 
wordt de term waterschap gebruikt om de regio aan te 
duiden waarover die instantie gaat. Het gebied wordt 
niet bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, 
maar door stroomgebieden in een bepaalde regio. 
Een stroomgebied is een gebied dat zijn water via een 
rivier afvoert. De grens van een stroomgebied wordt de 
waterscheiding genoemd. In Utrecht is bijvoorbeeld het 
stroomgebied van de Eem. Ook een polder, een gebied 
waarin de waterstand hetzelfde is, kan de grens van 
een waterschap zijn. 
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Net als bij een provincie of een gemeente heeft een waterschap een 
bestuur. Aan het hoofd staat echter geen burgemeester, maar een 
dijkgraaf. Er is een algemeen bestuur, dat net als bij de gemeente 
een keer in de vier jaar door verkiezingen onder de bevolking van het 
waterschap wordt gekozen. Een waterschap is vaak net wat kleiner 
dan een provincie, maar bestaat uit meerdere gemeenten. In de     
provincie Utrecht zijn er bijvoorbeeld drie waterschappen: 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei en 
Eem en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht.

Tot de taken van het waterschap behoren: “veilige dijken”, “schoon 
water”, “droge voeten” en “vaarwegbeheer”. “Veilige dijken” (en 
waterkeringen) houdt in dat het waterschap er op moet letten of de 
dijken en kades wel voldoende hoog zijn, of ze stevig genoeg en in 
goede conditie zijn. Onder “schoon water” wordt verstaan de water-
kwaliteit: of het water in sloten en plassen wel schoon en helder is 
en de zuivering van afvalwater door rioolwaterzuiveringsinstallaties. 
“Droge voeten” gaat over ervoor zorgen dat het (oppervlakte) water, 
dus het water in sloten, vaarten, plassen niet te hoog of te laag staat. 
Daarnaast zorgt het waterschap dat het regenwater zoveel mogelijk 
wordt opgeslagen, zodat het in droge tijden weer gebruikt kan worden. 
Als laatste taak heeft het waterschap “Vaarwegbeheer”: ervoor zorgen 
dat er genoeg water in de vaarten staat om er te kunnen varen, zorgen 
dat het niet te druk wordt op de vaarwegen en dat de ophaalbruggen 
en sluizen goed werken. 

Naast de waterschappen, zorgt ook Rijkswaterstaat voor de water-
huishouding in Nederland. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie 
van het ministerie Verkeer en Waterstaat. Ze beheren het rijkswegen-
net (3260 km aan snelwegen), het rijkswaterwegennet (1686 km aan 
vaarten, kanalen enzovoort) en het landelijke watersysteem (65.250 
km2). Rijkswaterstaat bestaat dan ook uit een ‘droge kant’ en een 
‘natte kant’: de ‘droge kant’ van het ministerie beheert de snelwegen 
in Nederland, en de ‘natte kant’ van het ministerie houdt zich bezig 
met het water. Dit zijn bijvoorbeeld de Maas, de Rijn, maar ook het 
IJsselmeer, de Waddenzee en de Noordzee. Rijkswaterstaat werd in 
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1798 opgericht om de dijken en waterwegen in heel 
Nederland beter op elkaar af te stemmen. 
Rijkswaterstaat werkt aan een vlotte en veilige door-
stroming van het verkeer, en aan een veilig en schoon 
watersysteem. Dat wil zeggen: goed te gebruiken door 
de scheepvaart, door mensen die willen recreeren, 
door de landbouw, enzovoort. Ook beschermt Rijks-
waterstaat ons tegen overstromingen. Rijkswaterstaat 
bestaat uit 10 regionale diensten, 36 districten en drie 
projectdirecties. De minister en de staatssecretaris 
staan aan het hoofd van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. De staatssecretaris is in 2008 Tineke 
Huizinga. Zij heeft haar kantoor in Den Haag. Ook zijn 
er afdelingen van Rijkswaterstaat in Delft, Utrecht, 
Rotterdam, Leeuwarden, Haarlem, Lelystad, Arnhem, 
Middelburg, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Rijswijk, 
Emmen, Roermond en Zoetermeer.

Rijkswaterstaat met haar regionale diensten is niet 
te verwarren met de veel oudere waterschappen, die 
verantwoordelijk zijn voor de regionale water-
huishouding. De taken van Rijkswaterstaat zijn 
nationaal. Dit zijn bijvoorbeeld: de rivieren zoals de 
Maas, de Rijn en de Waal (omdat ze door een groot 
deel van Nederland stromen), het Volkerak Zoommeer 
en de Westerschelde (deze wateren vormen de grens 
met België) en het IJsselmeer (omdat dat veel groter 
is dan één waterschap). Alle wateren die kleiner zijn 
(regionaal), zoals plassen, korte en kleine rivieren, 
polders, vallen onder het waterschap.
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Websites 

Nederland leeft met water
www.nederlandleeftmetwater.nl
deze website is opgezet om mensen meer bekend te maken met water 
in Nederland. Via de kaart (zie link bovenaan pagina) zijn alle 
projecten, attracties en evenementen in Nederland rond het thema 
water te bekijken. Ook kun je het waterspel spelen. Dit spel bestaat uit 
een quiz en verschillende behendigheidspelletjes. Leuk voor de 
leerlingen om zelfstandig te spelen als ze vroeger klaar zijn met de les. 
De website geeft daarnaast veel informatie over iedereen die 
betrokken is bij het water in Nederland. De watercanon is via deze site 
beschikbaar (www.nederlandleeftmetwater.nl/watercanon)

Over de waterschappen
www.droppiewater.nl
De Droppie Water website is gemaakt in opdracht van een aantal 
Nederlandse waterschappen. Voor leerlingen is dit een leuke site om 
zelf te verkennen. 
Ga naar groep 7/8, klik op de onderwerpen waar je meer over wilt 
weten, er zijn leuke weetjes over water te vinden, speel de quiz en 
speel het spel.

www.waterschapswijzer.nl   
Op deze site vind je informatie over de waterschappen. Wat is een 
waterschap? Wat doen waterschappen? Hebben de waterschappen 
ook iets te maken met dingen in je eigen buurt? Je kunt de site op 
twee manieren gebruiken. Als je al weet welke onderwerpen je zoekt, 
dan kun je die met ‘zoek’ vinden. Als je dat nog niet precies weet, 
gebruik dan de ‘wijzer’. Die helpt je bij het kiezen van een onderwerp. 
Je kunt de wijzer bijvoorbeeld gebruiken als je een spreekbeurt of 
werkstuk over de waterschappen wilt maken.

www.waterschappen.nl
Is een niet heel leesbare site voor kinderen, maar er kan wel via een 
kaartje worden doorgeklikt naar de verschillende waterschappen in 
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Nederland. Op de websites van de waterschappen zelf 
is vaak veel leuke, regionale informatie te vinden over 
wat het 
waterschap doet. Kan klassikaal bekeken worden maar 
kan ook een bron van informatie zijn voor de docent die 
dieper op de stof wil ingaan. Vraag via de website of er 
ook iemand van het waterschap een presentatie kan 
komen geven in de klas over wat het waterschap 
allemaal doet. Door te klikken op ‘Mijn waterschap’ 
rechts boven, krijg je een nieuw venster met de kaart 
van Nederland met een indeling van de water-
schappen. Daar kan je vervolgens je eigen waterschap 
aanklikken. Je wordt dan gelinkt naar de website van 
het betreffende waterschap.                                    

www.riool.info 
Een van de taken van het waterschap is zorgen voor 
schoon water in de rivieren, sloten en plassen. Deze 
website, die erg leuk is vormgegeven voor kinderen en 
die interactief ontdekt kan worden, geeft informatie over 
hoe het riool en het zuiveren van het water werkt. Leuk 
voor leerlingen om zelf te ontdekken en aan weetjes 
over water te komen.

Rijkswaterstaat
www.rws.nl
Deze website is de homepage van Rijkswaterstaat, en 
geeft alle informatie over de onderwerpen waar Rijks-
waterstaat zich bezig houdt. Klik op ‘thema’s’ in de 
bovenste balk, bekijk de thema’s ‘Water’, ‘Kust en zee’ 
en ‘Bescherming tegen water’. Klik op ‘Vraag en 
antwoord’ voor weetjes over Rijkswaterstaat en water.
Informeer via de website of iemand van Rijkswaterstaat 
een gastles aan de klas kan komen geven over wat 
Rijkswaterstaat allemaal doet. 
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Opdrachten

Deze opdrachten kunnen worden gemaakt aan de hand van de 
hierboven genoemde internetsites, aan de hand van de kaart van 
waterschappen in Nederland en de kaart van de eigen provincie. 

1. Zoek op in welk waterschap je woont.

2. Wat zijn de taken van het Waterschap in jouw waterschap? 

3. Wat zijn de taken van Rijkswaterstaat bij jou in de provincie?

4. Vergelijk de naam van jouw waterschap met de kaart van je 
provincie: kan je de namen van het waterschap terug vinden op de 
kaart (kijk naar de namen van rivieren, plassen, vaarten en gebieden). 
Als je in Utrecht woont kan je op kaart opzoeken:  Rijn, Eem, Amstel, 
Vecht en Vallei, Rijnland en Gooi.

5. Zoek de dichtstbijzijnde vestiging van Rijkswaterstaat bij jou in de 
buurt op en kijk wat ze daar doen.
 

Mogelijke excursies
 
Waterleidingmuseum
www.waterleidingmuseum.nl
Het Nederlands Waterleidingmuseum is ondergebracht in een 
prachtige monumentale watertoren, die in de binnenstad van Utrecht 
staat. Het is de oudste watertoren van de Domstad (1896) en een van 
de mooiste in Nederland. Op de website staan activiteiten, 
tentoonstellingen speciaal voor kinderen en bezoekersinformatie.

O
pdrachten
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Lesdoel

Na deze les kennen de leerlingen de geschiedenis van mens en water 
in de provincie Utrecht op hoofdlijnen, kunnen de leerlingen op een 
kaart aanwijzen hoe je aan namen kan zien dat er ergens vroeger 
water was, ze kennen een paar waterlopen en kunstwerken in hun 
eigen omgeving en weten waarom die er zijn.

Trefwoorden: rivieren, grachten, Utrechte Heuvelrug, trekschuit, 
buitenplaatsen, veenontginning, Hollandse Waterlinie, kanaal.

Benodigdheden

Bosatlas
Kaart van provincie Utrecht
Stadsplattegrond eigen omgeving of stad

Les 3
Geschiedenis van mens en water
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Geschiedenis van mens en water

In deze les wordt de mens en watergeschiedenis van 
de eigen provincie behandeld. Deze pilot is uitgewerkt 
voor de provincie Utrecht. Omdat er in de provincie 
Utrecht veel verschillende soorten landschap zijn, 
bevelen wij voor deze les aan, één van de onder-
staande onderwerpen centraal te stellen, en wel het 
onderwerp dat in de directe omgeving van de leerlingen 
herkenbaar is. 

Een korte samenvatting:
mens en watergeschiedenis van Utrecht 
Al in de prehistorie woonden er mensen in Utrecht, 
voornamelijk op de Utrechtse Heuvelrug. Hoog op de 
heuvels had men geen last van het water en was het 
prettig wonen. Later, toen er steeds meer mensen bij 
kwamen, werden er dorpen en later ook steden gesticht 
langs de rivieren. Langs de rivieren konden de mensen 
namelijk handel drijven met mensen uit andere steden 
en dorpen. De stad Utrecht is in de middeleeuwen 
langs de oevers van de Oude Rijn ontstaan. Andere 
rivieren die door de provincie Utrecht stromen zijn de 
Kromme Rijn, de Vecht en de Lek. Rondom en in de 
steden langs de rivieren groef men grachten, om drie 
redenen: 1) om het land droog genoeg te houden om 
op te kunnen wonen, 2) om de stad te kunnen ver-
dedigen wanneer er een vijand kwam en 3) om goed 
handel te kunnen drijven in de stad zelf (en niet alleen 
langs de rivieroever). 

In de zeventiende eeuw werd het vervoer tussen 
steden en dorpen door de uitvinding van de 
trekschuit (een boot voortgetrokken door paarden 
die langs de vaart liepen) vele malen sneller dan over 
de weg. Rijke mensen gingen buiten de stad langs 
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de vaarten wonen in grote huizen en opvallende paleizen, de zo-
genaamde buitenplaatsen. In andere delen van de provincie Utrecht 
waren moerassen. Het veen in deze moerassen bleek, wanneer het 
gedroogd was, een goede brandstof te zijn (turf). Mensen gingen het 
turf uit deze veengebieden weggraven om te verkopen aan de mensen 
in de stad en de paleizen. Grote meren, de veenontginningen, bleven 
over. Zo ontstond er een heel stelsel van kanalen, vaarten, rivieren 
en plassen. Men ontdekte dat dit een hele goede verdediging van het 
land was tegen vijanden. Nederlanders kunnen goed zwemmen en 
boten bouwen, maar dat gold in die tijd zeker niet voor mensen uit 
andere landen. Toen de Fransen Nederland invielen in de zeventiende 
eeuw, liet men nog extra stukken land onder water lopen. Dit voor-
kwam dat de Fransen heel Nederland konden bezetten. Dit stelsel van 
water heet sindsdien de Hollandse Waterlinie, en nog steeds kan je 
de forten bezoeken die toen langs het water zijn gebouwd. De plassen 
die over zijn van de veenontginningen kun je tegenwoordig bezoeken 
om te recreëren en te watersporten. 

In de negentiende en twintigste eeuw ging men door de provincie 
Utrecht kanalen graven, om zo nog meer handel en scheepvaart 
mogelijk te maken. Tegelijkertijd nam het aantal inwoners van de 
steden erg toe, en moest men wijken gaan bouwen in erg natte ge-
bieden. Sloten graven en water pompen om het land droog te maken 
kostte erg veel tijd, en men ontdekte dat het land ook droog gemaakt 
kon worden door het op te hogen met zand. Daarom is in veel wijken 
buiten de binnenstad van Utrecht, niet veel water meer te zien. Op het 
platteland is in ieder geval vaak veel meer water te zien! Ook ontdekte 
men dat bijvoorbeeld grachten volgestort konden worden met zand, of 
via buizen onder de grond konden worden gestopt. In beide 
gevallen is het water niet meer zichtbaar, maar herinneren de namen 
van de straten en dorpen wel nog aan het water dat er vroeger was, 
zoals ‘Gedempte Oude Gracht’ of ‘Overvecht’. Veel straten en wegen 
hebben namen die verwijzen naar het waterrijke verleden, doordat 
de namen eindigen op dijk, singel, vliet, molen, biesland, namen van 
rivieren en stromen, boezem, polder, gracht enzovoort.
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Gebieden:

• Utrechtse Heuvelrug

• Hollandse Waterlinie

• Buitenplaatsen (Vecht, Kromme Rijn)

• Kanalen en sluizen (Amsterdam Rijnkanaal, 
Valleikanaal, Lekkanaal, Prinses Irene sluis, Prinses 
Beatrix sluizen)

• Veenontginningen (Vinkeveense of Loosdrechtse 
plassen, Eemland)

• Binnenstad Utrecht
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Websites 

Utrechtse Heuvelrug
www.nationaalpark-utrechtseheuvelrug.nl
Op deze website wordt verteld over het nationale park de Utrechtse 
Heuvelrug, onder de geschiedenis en over de natuur in het park. Door 
het nationale park worden regelmatig workshops, excursies en 
evenementen georganiseerd, waaraan ook kinderen van verschillende 
leeftijden kunnen deelnemen. Deze worden op de website aan-
gekondigd.

Hollandse Waterlinie
www.hollandsewaterlinie.nl
Op deze website wordt uitgelegd wat de Hollandse Waterlinie is, wat 
de geschiedenis is en hoe de waterlinie precies door de provincie 
Utrecht loopt. Ook kun je er informatie vinden over fiets- en wandel-
routes, over de forten die je kunt bezoeken 

Provincie Utrecht
http://www.stadrecreatiekaartutrecht.nl/
Op deze website vind je een overzicht van verschillende landschap-
pen rondom de stad Utrecht, en informatie over wandel- en fietsroutes 
en recreatiemogelijkheden.

Groeikaart van de stad Utrecht
www.hetutrechtsearchief.nl/thema/groeikaart/groeikaart
Deze website geeft in een aantal kaartbeelden, die elkaar opvolgen 
als een filmpje, een goed beeld van de manier waarop de stad Utrecht 
is gegroeid. De verschillende periodes die in deze beschreven worden, 
zijn hierin goed terug te herkennen. Leuk om klassikaal te bekijken en 
te bespreken.
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Opdrachten

Deze opdrachten kunnen worden gemaakt aan de hand 
van de bosatlas, de kaart van provincie Utrecht, de 
kaart van de eigen stad of omgeving (stadsplattegrond) 
en de bovenstaande websites. 

1. Zoek op een kaart van provincie Utrecht 
plaatsnamen die naar water verwijzen.

2. Zoek op een kaart van jouw eigen stad of omgeving 
straatnamen en andere namen die naar water 
verwijzen.

3. Vind in de atlas steden die naar water zijn vernoemd.

4. Welk water en kunstwerken vind je in jouw 
omgeving of stad, wijs deze aan op de kaart. Wat doen 
deze kunstwerken eigenlijk?

O
pdrachten
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Mogelijke excursies 

Voor excursies gekoppeld aan deze les zijn verschillende 
mogelijkheden denkbaar:
- leerlingen bezoeken een van de bovengenoemde gebieden in hun 
eigen omgeving (bijvoorbeeld een hoog punt: de Utrechtse Heuvelrug 
of het waterleidingmuseum in de watertoren van Utrecht);
- leerlingen bezoeken een van de plaatsen die in de opdrachten 
gevonden zijn en bekijken daar het water;
- leerlingen maken een speurtocht door het centrum van Utrecht en 
bekijken daar het zichtbare én verborgen water (hier zijn veel 
verwijzingen naar water te vinden, zoals Zwartewater, Keizersgracht, 
Zaagmolenkade, Singel Oostzijde, Gruttersdijk en kunnen de 
leer-lingen de grachten, sluizen en andere kunstwerken bekijken);
- leerlingen maken een speurtocht door hun eigen omgeving aan de 
hand van het zichtbare én verborgen water.

Watermuseum
Ook kan er een bezoek worden gebracht aan het Watermuseum te 
Arnhem (www.watermuseum.nl). Het Nederlands Watermuseum is 
een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van zoet 
water. Een écht doe-museum waar je bijvoorbeeld een tochtje kunt 
maken door het riool, een prachtige film over water kunt bekijken, 
waterproefjes kunt uitvoeren, maar waar je ook van alles te weten 
kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik 
in Nederland en de rest van de wereld. De website geeft bezoekers-
informatie, informatie over evenementen en activiteiten. Er wordt veel 
voor kinderen van de leeftijd tot 12 jaar georganiseerd. Ook is er 
aanvullend lesmateriaal te vinden.
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Lesdoel 

Na deze les zijn de leerlingen bekend met de reliëfkaart van Neder-
land, hebben ze verschillende proefjes met de kaart gedaan en 
hebben ze nagedacht over wat klimaatverandering voor Nederland 
betekent. 

Benodigdheden

3D waterkaart van Nederland 
Emmer en bekertjes 
Klei (dit vergt wel extra schoonmaakwerk na afloop)
Fototoestel (om de verschillende situaties van boven af vast te leggen.

Water 
Er kunnen aan het water kleurstoffen worden toegevoegd om het 
water beter zichtbaar te maken en om het verschil tussen zout en zoet 
water te kunnen maken. Blauw kan gebruikt worden voor het zoute 
water in de Noordzee. Geel voor het zoete water afkomstig van de 
rivieren. Eetbare kleurstof van Jo-La is te koop in speciaalzaken voor 
kookgerei of  de indonesische toko.
Zeep of afwasmiddel kan aan het water worden toegevoegd om het 
beter te laten stromen. 

Les 4
3D Waterkaart.NL
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Introductie

Ga met de leerlingen rondom de 3D waterkaart staan 
en bespreek de volgende onderwerpen:
- wat zie je op de kaart
- waar ligt je eigen stad of gemeente
- herken je hoge en lage punten
- wijs de rivieren van Nederland aan

Opdrachten

In deze opdrachten gaan de leerlingen zelf aan de slag 
met reliëfkaart. Ze kunnen met behulp van een emmer 
water op de kaart gieten en zien wat er gebeurt, en er 
achter komen wat de gevolgen van klimaatverandering 
zijn.

1. Giet het blauw gekleurde water tot 0 m N.A.P.. Het 
N.A.P. is op de 3D waterkaart aangegeven met de 
markeringsstreepje langs de zijkant. Beschrijf wat je 
ziet. Is er ergens gevaar vcor overstroming?
Als de waterkaart niet waterpas staat kunnen via de 
stelpoten onder de bak de hoogte worden bijgesteld.

2. Giet op de grenzen van Nederland het gekleurde 
gele water in de rivieren zodat de rivieren van Neder-
land en het IJsselmeer zich vullen met zoet water. Be-
schrijf wat er gebeurt op plaatsen waar het zoete water 
mengt met het zoute water.

3. De deltacommissie voorspelt een zeespiegelrijzing 
voor 2100 minimaal 0,65 m boven N.A.P..  Giet hiervoor 
een flesje van 300 ml extra in de noordzee. Wat zie je 
gebeuren?

O
pdrachten
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4. Waar zie jij dat er gevaar voor overstromingen komt? Gebruik de 
klei om jouw oplossing voor een veilig en droog Nederland te maken. 

5. In het ergste geval kan de zeespiegel tot maximaal 1,30 meter 
boven N.A.P. stijgen in 2100. Giet hiervoor een flesje van 300 ml extra 
in de Noordzee. Daarna kan de stijging van de zeespiegel oplopen in 
2200 tot 1,30a 2,0m. Giet hiervoor nog een keer een flesje van 300 ml 
extra in de Noordzee. Gaat jouw oplossing die je zojuist hebt gemaakt 
Nederland nog steeds veilig houden? Of zijn er nog meer maatregelen 
nodig? Zoja, klei die dan ook.

6. Giet nog extra water in tot de zeedijken overstromen. En ga net 
zolang door totdat Amersfoort aan Zee ligt! Hoe hoog moet de 
zeespiegel stijgen om Nederland tot aan Amersfoort onder water te 
zetten?

7. Zet onder de 3d waterkaart een emmer en laat het gekleurde water 
weglopen. Spoel hierna na met gewoon water, zodat de kleur niet op 
de 3D kaart achterblijft. Verwijder de klei.

  
Discussie

Kunnen de leerlingen uit de voorgaande lessen 
maatregelen noemen die kunnen helpen bij het droog houden van 
Nederland? 

Waar zou jij dijken, dammen, sluizen etc. bouwen om de gevolgen van 
klimaatverandering tegen te gaan?

O
pdrachten
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Breng je eigen klas in kaart: N.A.P.
Hoe hoog ligt: je klaslokaal, je schoolplein, je huis?
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Lesdoel

Na deze les zijn de leerlingen in staat om de kennis die zij in de 
eerdere lessen hebben opgedaan, te koppelen aan hun eigen om-
geving en op een creatieve manier deze kennis tot uiting te brengen 
(vormgeving, presentatievorm).

Introductie

In deze les staan een aantal opdrachten centraal, waarmee de leer-
lingen zowel op hun opgedane kennis als op hun creativiteit worden 
uitgedaagd. Bij het uitvoeren van de opdrachten zijn verschillende 
werkvormen mogelijk: de leerlingen kunnen in groepsverband of indi-
vidueel werken, en de resultaten kunne klassikaal gepresenteerd en 
verzameld worden (de hele klas maakt één ‘klasseboek’) of de leer-
lingen maken per groep of individu een werkstuk dat alle opdrachten 
omvat (afhankelijk van de tijd die voor deze opdracht beschikbaar is). 
Eventueel kan er een wedstrijdelement aan de opdrachten worden 
toegevoegd, namelijk voor de meest originele invulling (vormgeving, 
presentatievorm).

Les 5
Breng je eigen klas in kaart
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Opdrachten

1. Meet op welke hoogte N.A.P. het klaslokaal ligt. Ook 
kan er een N.A.P. peilstok worden ingevuld met het 
klaslokaal, het schoolplein, de slaapkamers van de 
leerlingen, de werkkamer van de staatssecretaris etc. 
Doe dit op het N.A.P. paneel.

2. Vul in de kaart (zie bijlage) in waar jullie school en 
waar jullie huizen staan. Zo kan je zien of iedereen 
in hetzelfde waterschap woont. Doe dit op een kaart 
van jouw provincie met daarop de verschillende water-
schappen.

3. Ga met de klas op een speurtocht naar water en 
waternamen door de buurt. Wat zie je allemaal wat je 
aan water doet denken? Maak hier foto’s, een collage 
of een tekening van.

4. Vraag je opa, oma, vader of moeder hoe zij vroeger 
met water omgingen: kwam water uit de kraan of 
moesten ze het ergens anders vandaan halen, waar 
wasten ze zich, kon je al het water drinken, gingen ze 
wel eens zwemmen, waar was er water in hun 
omgeving, was dat dichtbij of ver weg, was er veel 
water of weinig? Bedenk ook eigen vragen die je aan je 
opa, oma, vader of moeder over water kunt stellen.

5. Verzamel uit een krant artikelen en foto’s die iets 
zeggen over water en klimaatverandering.

6. presenteer de resultaten van jouw onderzoek aan de 
rest van de klas en bespreek de resultaten klassikaal.

O
pdrachten
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Breng je eigen klas in kaart: Waterschappen
In welk waterschap liggen je school en je huis?
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Lesdoel

Na deze les zijn de leerlingen in staat om de kennis die zij in de 
eerdere lessen hebben opgedaan, te koppelen aan toekomstige 
oplossingen voor Nederland en deze oplossingen op een creatieve 
manier tot uiting te 
brengen. 

Introductie

De les bestaat uit één opdracht, die de leerlingen individueel of in 
groepjes kunnen uitvoeren. De leerlingen wordt gevraagd om alle op-
lossingen, boodschappen en ideeën die zij tijdens deze lessen hebben 
bedacht, op te schrijven, te tekenen of te knutselen. De creativiteit van 
de leerlingen staat hierbij centraal.

Benodigdheden

Afhankelijk van de manier waarop de leerlingen hun oplossing willen 
presenteren, zoals knutsel- en tekenmateriaal. Raps of filmpjes die de 
leerlingen over hun oplossing maken, zijn leuk om klassikaal te ver-
tonen.

Les 6
Jouw eigen oplossing voor klimaatverandering
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Opdracht

Bedenk een oplossing tegen stijging van het water, 
zodat jij ook met hoogwater in jouw buurt kunt blijven 
wonen en naar school kan blijven gaan. 
Deze oplossing mag je in een gedicht, rap of verhaal, 
een tekening, een maquette of zelfs een filmpje weer-
geven. 

1. Presenteer je oplossing voor de klas. 

2. Verzamel alle oplossingen die in jouw klas zijn 
gemaakt. Je kan met de hele klas een grote kaart van 
Nederland maken (op bijvoorbeeld lakens of flipovers), 
daar de rivieren, hoogtelijnen en waterschappen op 
tekenen. In deze kaart kunnen de oplossingen die 
bedacht zijn worden geplakt of gehangen.

3. Stuur de oplossingen naar Rijkswaterstaat of het 
waterschap bij jou in de buurt.

Websites 

Je kunt alle websites die in de voorgaande lessen zijn 
genoemd nog een keer gebruiken om informatie te 
verzamelen voor jouw creatieve oplossing.

O
pdrachten



45

Vrijwilligers werk

Als de leerlingen erg enthousiast zijn over het onderwerp water en 
klimaatverandering, dan zijn er verschillende manieren om ze in te 
zetten voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk kan een internationale 
dimensie hebben (het helpen van mensen in landen met een water-
tekort) of een Nederlandse dimensie (het werken in de natuur). 
Hieronder staan een paar sites die je op weg kunnen helpen.

www.natuurwerk.nl
www.greenpeacekids.nl
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W
erkblad les 1

Opdrachten 

De hoogtekaart van Nederland
Zoek in de Bosatlas de hoogtekaart van Nederland op 
of ga naar 
www.ahn.nl. (Ga in de bovenbalk naar AHN Viewer om 
de hoogtekaart van Nederland te bekijken, via deze link 
kan je ook via postcodes je eigen huis of school 
opzoeken.)

1. Wat is het hoogste punt van Nederland?

2. Wat is het laagste punt van Nederland? 

3. Zoek op de kaart of met de postcode van je 
eigen huis op. Hoe hoog je huis ligt ten opzichte van 
N.A.P.?

4. Zoek op de kaart of met de postcode van je eigen 
school op. Hoe hoog je school ligt ten opzichte van 
N.A.P.?
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N.A.P.
Gebruik bij deze opdrachten ook de hoogtekaart van 
Nederland of www.ahn.nl.

5. Kleur op het kaartje in, welk gedeelte van Neder-
land zou overstromen als er geen duinen waren en 
de zee het land in zou stromen.

6. Geef op de peilstok aan wat je vindt 
op -6, -2, 0, +2, +10 en +100 N.A.P..
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Waterstanden en waterafvoer Nederland
Gebruik bij deze opdrachten de site 
www.actuelewaterdata.nl/pda. (Klik op ‘1. Water-
standen’, kies dan de regio die van toepassing is (voor 
Utrecht bijvoorbeeld ‘3 MiddenWest NL’ en klik op het 
gewenste meetpunt)

7. Zoek het bij jou dichtstbijzijnde waterstanden 
meetpunt op (gebruik hierbij de site en ook de kaart 
van je eigen provincie).

8. Hoeveel cm boven (+) of onder (-) NAP stond de 
waterstand op dat meetpunt? Hoe is die waterstand 
in de afgelopen 5 dagen veranderd? Schrijf de 
waterstand op en teken dit in onderstaande grafiek 
over.

9. Welke waterhoogte en afvoer wordt er door Rijks-
waterstaat gemeten in Lobith? Waar ligt Lobith en 
welke rivier is dit?
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Europa
Gebruik bij deze opdrachten een geografische kaart van Europa uit de 
Bosatlas. De opdrachten zijn ook uit te voeren aan de hand van een 
wereldkaart.

10. Wat zijn de grote rivieren in Europa?

11. Benoem voor twee rivieren de bergen waar de rivier ontstaat 
(hoogste punt), de landen waar de rivier doorheen stroomt en de 
zee waar de rivier in uitmondt (laagste punt). 

12. Waar in Europa vindt je nog meer delta’s van rivieren zoals in 
Nederland? 

13. Waarin verschillen deze delta’s van de Nederlandse delta?
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Breng je eigen klas in kaart: N.A.P.
Hoe hoog ligt: je klaslokaal, je schoolplein, je huis?
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Breng je eigen klas in kaart: Waterschappen
In welk waterschap liggen je school en je huis?
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