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 LES 1        

LANDBOUW 
IN WEST-

NEDERLAND

Wes t- Nede r land

 J E  L E E R T

wat de Randstad en het 
Groene Hart zijn;
twee voorbeelden van 
tuinbouw in West-Nederland;
de plaatsen van West-
Nederland.

 B E G R I P P E N

de Randstad
het Groene Hart
het veen
het Westland
de glastuinbouw
de bollenteelt

 
opdracht 1 De provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht 

vormen samen West-Nederland. Weet jij waar deze 
provincies liggen? Zet de cijfers in de goede hokjes.

1 = Noord-Holland
2 = Zuid-Holland
3 = Utrecht

Den Haag.

Hoi, ik heet Melissa. Ik woon 
in Den Haag. Ik vind Den Haag 
heel leuk, want er wonen veel 
mensen en er is altijd wel wat 
te beleven.
En weet je wat ik het leukste 
vind? Ik woon vlak bij de zee!

De Randstad
Den Haag ligt in de Randstad, net als 
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. 
Er wonen veel mensen in dit gebied. 
Bijna de helft van alle Nederlanders 
woont in de Randstad!
Tussen al die dichtbevolkte steden in 
de Randstad is nog veel open ruimte. 
Dit gebied met meren, weilanden en 
sloten heet het Groene Hart.

40

Maak opdracht 1

LEGENDA

bebouwing

Randstad

Groene Hart

provinciegrens
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JE LEERT wat de Randstad en het Groene Hart zijn.    BEGRIPPEN  Randstad  Groene Hart  veen

 
opdracht 2

veen
klei

zand

maïs

gras

aardappelen

C  De grond in 

Zuid-Nederland 

bestaat vooral uit 

zeeklei en zand.

De grond in het Groene Hart bestaat uit 
veen. Veengrond is natte grond. Je kunt 
er geen groente of graan op verbouwen. 
De boeren gebruiken het veen daarom als 
weiland. Ze laten er hun koeien grazen.
In de zomer maaien de boeren een deel 
van het gras. Ze laten het drogen tot hooi. 
De koeien eten het hooi als ze ’s winters 
in de stal staan.

41

Maak opdracht 2

In een veenlandschap zijn veel weilanden en sloten.

’s Winters eten koeien hooi.

Zo ziet veen eruit.

Veen is anders dan zand en klei. 
Zand en klei bestaan uit heel fi jne 
stukjes steen. Maar veen bestaat uit 
de resten van dode planten.

Wat kun je op deze grond laten groeien? Trek lijnen.
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Wes t- Nede r land

 
opdracht 3 Kassen hebben voordelen en nadelen. Schrijf één voordeel en één nadeel op.

Voordeel:

Nadeel:

C  Het verbouwen 

van groente, fruit 

en bloemen noem je 

tuinbouw.

Het Westland noemen we ook wel ‘De Glazen Stad’.

42

Maak opdracht 3

Het Westland. Een tuinder in een kas.

Tomaten.

Paprika’s.

Komkommers.

In West-Nederland vind je veel tuinbouw. 
De tuinders in het Westland bijvoorbeeld 
verbouwen vooral paprika’s, tomaten en 
komkommers.
In ons land is het eigenlijk een beetje te 
koud voor deze groenten. Ze worden 
daarom verbouwd in grote glazen kassen. 
Dit heet glastuinbouw.
In de kassen is het lekker warm en het 
is er altijd licht. Ook ’s nachts, want 
dan branden er lampen. Tja, zo willen 
de paprika’s, tomaten en komkommers 
natuurlijk wel groeien. Het hele jaar door!

Heb jij weleens achter een glazen ruit 
gezeten, terwijl de zon naar binnen 
scheen? Warm, hè!
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JE LEERT twee voorbeelden van tuinbouw in West-Nederland.    BEGRIPPEN  Westland  glastuinbouw  bollenteelt

 
opdracht 4

binnen buiten

Waar groeien ze? Trek lijnen.

Een ander voorbeeld van tuinbouw is de 
bollenteelt. Houd je van mooie kleuren? 
Dan moet je in april en mei eens naar de 
bollenvelden gaan. In die periode zie je 
hier miljoenen bloeiende tulpen, narcissen 
en hyacinten.

De grond langs de kust van Noord- en 
Zuid-Holland bestaat uit duinzand en daar 
zit veen of klei doorheen. Perfecte grond 
voor bloembollen!
De bollenvelden zijn beroemd. De tuinders 
verkopen hun bloemen en bollen over de 
hele wereld.

43

Maak opdracht 4

Bollenvelden in 
Noord- en Zuid-

Holland.

Uit deze bolletjes …

Bloeiende tulpen.

... komen deze prachtige tulpen.
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Wes t- Nede r land

 
opdracht 5

1. Haarlem ligt in Noord-Holland.
2. Als je uit de stad Utrecht naar het noorden gaat, kom je in Hilversum terecht.
3. Rotterdam ligt aan de Noordzee.
4. Dordrecht en Delft liggen ongeveer even ver van Rotterdam.
5. Alkmaar ligt verder naar het noorden dan Den Helder.
6. Gouda ligt in het Groene Hart.
7. Leiden ligt in de Randstad.
8. Alphen aan den Rijn ligt dichter bij Den Haag dan Zoetermeer.
9. Zaandam ligt dichter bij Amsterdam dan Purmerend.

waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar

Wat is waar? Zet een rondje om het goede antwoord.

In Alkmaar is 
een beroemde 
kaasmarkt. 
Alkmaar wordt 
daarom ook 
wel de Kaasstad 
genoemd.

Den Haag 
noemen we 
de Hofstad. 
Een hof is de 
woonplaats 
van een koning 
of koningin.

De Nieuwe Maas stroomt door Rotterdam. 
De bijnaam van Rotterdam? De Maasstad!

44

Maak opdracht 5

Ken jij de 
plaatsen van 

West-Nederland?
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JE LEERT de plaatsen van West-Nederland.

 
opdracht 6 In welke stad zou je deze borden 

kunnen vinden?

‘Mokum’ is de 
bijnaam van 
Amsterdam. 
Dit woord 
betekent 
gewoon ‘stad’.

Deze grote kei staat in 
Amersfoort. Amersfoort 
wordt daarom ook wel 
de Keistad genoemd.

Utrecht is de Domstad. Een 
dom is een grote kerk. De 
toren van de Utrechtse Dom is 
de hoogste kerktoren van ons 
land. Hij is 112 meter hoog.

Veel steden in andere 

landen hebben ook 

een bijnaam, net 

als in ons land. Een 

bekende bijnaam is 

‘de Lichtstad’. Weet 

jij welke stad dat is?

E R G E N S  A N D E R S
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Maak opdracht 6
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 LES 2        

INDUSTRIE 
IN WEST-

NEDERLAND

Wes t- Nede r land

 J E  L E E R T

hoe staal wordt gemaakt;
wat er in de haven van 
Rotterdam gebeurt;
de wateren en gebieden van 
West-Nederland.

 B E G R I P P E N

de grondstof
het ijzererts
het staal
de container
de overslag
het achterland

 
opdracht 1 Er komt een nieuwe fabriek aan de kust.

Sommige mensen vinden dat goed, sommige mensen vinden dat niet goed.
Wie zegt het? Zet de cijfers in de goede hokjes.

31

42

Is een fabriek aan de 
kust wel goed voor de 
vissen in de zee?

Ik wil graag grond-
stoffen naar de nieuwe 
fabriek brengen.

Er kunnen veel 
mensen in mijn fabriek 
komen werken.

Er zijn al genoeg 
fabrieken. Dit gebied 
moet natuur blijven.

West-Nederland ligt aan zee. 
Dat is fi jn, want je kunt er lekker 
zwemmen en op het strand 
spelen. Maar het is ook fi jn voor 
de fabrieken, want grote schepen 
kunnen er makkelijk grondstoffen 
naartoe brengen.
De industrie in West-Nederland is 
heel belangrijk voor ons land. Er 
werken duizenden mensen.

C  Alle bedrijven 

die iets maken, 

noem je industrie.

46

Maak opdracht 1

Bij het Noordzeekanaal staan 
grote staalfabrieken.

Den Haag ligt vlakbij zee, maar er is geen 
grote haven. Daarom zijn er ook geen grote 

fabrieken. Gelukkig maar, want ik hou helemáál 
niet van die vieze stinkrook. Mijn moeder werkt 
in een staalfabriek. Niks voor mij!
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JE LEERT hoe staal wordt gemaakt.    BEGRIPPEN  grondstof  ijzererts  staal

 
opdracht 2 Hoe zouden de stalen rollen vervoerd kunnen worden? Kleur.

1

3

2

4

47

Maak opdracht 2

IJzererts is 
de grondstof 
voor staal.

Arbeiders van de staalfabriek 
smelten ijzererts in grote ovens.

Je krijgt dan vloeibaar ijzer. Daar maken 
ze stalen platen van. Pas maar op: de 
platen zijn gloeiend heet!

De dikke platen worden plat gemaakt. 
Ze zijn nu even lang als een voetbalveld!

Daarna worden ze nóg platter 
gemaakt en opgerold. De stalen rollen 

kunnen nu naar de klanten.

Kijk, die vrouw rechts: 
dat is mijn moeder!

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g

WZ-WB-gr6-thema-3-en-5.pdf   9 18-12-2014   13:20:11



Wes t- Nede r land

 
opdracht 3 Kijk naar de kaart van de haven van Rotterdam.

Naar welk deel van de haven gaan deze producten? Trek lijnen.

containersijzererts olie fruit

Hier wordt de 
benzine gemaakt.

Hier wordt de 
olie bewaard.

48

Maak opdracht 3

De haven van Rotterdam 
is ongeveer 40 kilometer lang.

Dit schip is onderweg naar de haven 
van Rotterdam. Het zit vol met olie.

In de haven van Rotterdam staan 
fabrieken die van olie bijvoorbeeld 

benzine kunnen maken.

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. Het is eigenlijk 
niet één haven; het zijn heel veel havens bij elkaar. Alle spullen die 
worden binnengebracht, hebben hun eigen plek in de haven.
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JE LEERT wat er in de haven van Rotterdam gebeurt.    BEGRIPPEN  container  overslag  achterland

 
opdracht 4

In 2011 kwamen er evenveel lege containers binnen als in 2010.
In 2011 gingen er minder volle containers weg dan in 2010.
In 2011 kwamen er in totaal evenveel containers binnen als in 2010.
In 2011 gingen er in totaal meer containers weg dan in 2010.

Kijk naar de tabel. Wat is waar? Zet een rondje om het goede antwoord.

waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar
waar  /  niet waar

haven van Rotterdam

Zoveel containers kwamen er binnen.

Zoveel containers gingen er weg.

2010

leeg

1.500.000

2.000.000

leeg

1.500.000

1.900.000

2011

vol

7.500.000

6.750.000

vol

8.300.000

7.350.000

49

Maak opdracht 4

Grote schepen brengen elk jaar miljoenen containers naar 
Rotterdam. Hierin zitten computers, tv’s, telefoons en heel veel 
andere spullen.
Die containers blijven natuurlijk niet allemaal in Rotterdam staan. 
Enorme kranen hijsen ze eerst van het schip. Daarna worden ze op 
kleinere schepen, treinen of vrachtwagens geladen. Dat heet overslag.

Vanuit Rotterdam brengen de schepen, treinen of vrachtwagens 
de containers naar andere landen in Europa. Het gebied waar de 
containers naartoe gaan, noem je het achterland.
Rotterdam wordt ook wel de poort naar Europa genoemd. Een 
deel van de Rotterdamse haven heet daarom Europoort.

Rotterdam heeft een 
groot achterland.

Er komen elke dag meer dan 
20 schepen met containers 
in de haven aan.

Zie je die 
container daar 

in de lucht? Die weegt zeker 
10.000 kilo! Kun je nagaan: 
ik weeg maar 35 kilo …
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Wes t- Nede r land

 
opdracht 5 Schrijf.

1.  Door welk kanaal varen schepen vanaf 
de Noordzee naar Rotterdam?

2.  Welk kanaal ligt tussen Amsterdam en 
Utrecht?

3.  Het gebied ten zuiden van Haarlem was 
vroeger een meer. Hoe heet dit gebied?

4.  Door welke provincie stroomt de 
Neder-Rijn?

5.  Vlakbij Rotterdam stromen allerlei 
rivieren in de zee. Hoe heet dit gebied?

De Biesbos is een natuurgebied in 
Zuid-Holland en Noord-Brabant. 
Het deel in Zuid-Holland noem 
je de Hollandse Biesbos. In de 
Biesbos leven veel bevers.

Amsterdam heeft niet zo’n grote 
haven als Rotterdam. Toch komen 
er veel grote schepen. Ze varen 
door het Noordzeekanaal.

In Noord-Holland lagen vroeger 
veel meren. De Haarlemmermeer 
is ook een echt meer geweest. 
De meeste meren in West-
Nederland zijn drooggemaakt.

50

Maak opdracht 5

Ken jij de wateren 
en gebieden van 

West-Nederland?
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JE LEERT de wateren en gebieden van West-Nederland.

 
opdracht 6 Waar staat dit bord?

Op het Waddeneiland 
Texel (je zegt: Tessel) 
zijn meer schapen dan 
mensen. De schapenkaas 
van Texel is heel bekend.

      E R G E N S  A N D E R S

Het Amsterdam-Rijnkanaal 
is belangrijk voor het 
achterland van Amsterdam.

Hier krijgt de Neder-Rijn 
een andere naam: de Lek. 
Vlakbij staat deze molen. 
De naam van de molen 
is goed gekozen: hij heet 
‘Rijn en Lek’.

51

Maak opdracht 6

De haven van Shanghai is de 

grootste van de wereld. Shanghai 

is een stad in China. Op de foto 

zie je een klein stukje van de 

haven. De haven van Shanghai is 

bijna twee keer zo groot als de 

haven van Rotterdam.
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 LES 3        

VAKANTIE 
IN WEST-

NEDERLAND

Wes t- Nede r land

 J E  L E E R T

dat Schiphol een belangrijke 
luchthaven is;
enkele leuke plekken in 
West-Nederland kennen;
de topografi e van West-
Nederland.

 B E G R I P P E N

de luchthaven
de vestigingsplaats
de geluidsoverlast
de gracht
de binnenstad
de plas

 
opdracht 1 Wat zijn de vier grote steden van ons land? Kruis aan.

Weet je het niet? Kijk dan op de kaart op bladzijde 56 en 57.

top 3 toerisme in West-Nederland

1

2

3

de vier grote steden

de Noordzee

het IJsselmeer

De meeste buitenlandse toeristen in 
ons land gaan naar West-Nederland. 
Toeristen zijn belangrijk. Ze geven 
veel geld uit aan eten, drinken en 
souvenirs. En ze willen natuurlijk 
ergens slapen, bijvoorbeeld in een 
hotel of op een camping.

52

Maak opdracht 1

In de zomer is het vaak 
heel druk op het strand. 
Er zijn dan mensen uit de 
stad, maar ook heel veel 
toeristen. Supergezellig!
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JE LEERT dat Schiphol een belangrijke luchthaven is.    BEGRIPPEN  luchthaven  vestigingsplaats  geluidsoverlast

 
opdracht 2 Melissa vindt dat er veel minder vliegtuigen op Schiphol moeten komen.

Ben jij het met haar eens? Leg je antwoord uit.

Veel toeristen komen met het vliegtuig naar ons land. 
De meeste mensen landen op luchthaven Schiphol. Een 
deel van de reizigers blijft in ons land. Maar het grootste 
deel stapt over op een vliegtuig naar een ander land.
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Maak opdracht 2

Winkels, horeca, banken … Schiphol is een belangrijke 
vestigingsplaats voor bedrijven. Op Schiphol zijn maar liefst 
500 bedrijven en er werken meer dan 60.000 mensen.

Elk jaar landen of vertrekken er meer dan 
400.000 vliegtuigen op Schiphol. Reken maar 
uit: dat zijn meer dan 1200 vliegtuigen per dag!
Vliegtuigen maken een hoop lawaai. Zij zorgen 
voor veel geluidsoverlast. Vooral voor de 
mensen die vlakbij de luchthaven wonen.

Luchthaven Schiphol.
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Wes t- Nede r land

 

1.

2.

3.

opdracht 3 Waar wil jij naartoe? Maak je eigen top 3 van West-Nederland.
Kies drie steden, rivieren of gebieden. Je mag ook zelf plekken kiezen.

... Amsterdam

Maak een rondvaart 
door de grachten.

Groeten uit ...
... het Groene Hart

... Leiden

Dwaal door een oude binnenstad.

54

Maak opdracht 3

Wil je weten wat je nog 
meer in West-Nederland 
kunt doen? Kijk dan 
maar eens mee.
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JE LEERT enkele leuke plekken in West-Nederland kennen.    BEGRIPPEN  gracht  binnenstad  plas

 
opdracht 4

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Gebied met weilanden, plassen en sloten.
2. Gebouw van glas. Hier groeien paprika’s.
3. Deze grond vind je veel in West-Nederland.
4. IJzererts is de ……… voor staal.
5. Natuurgebied in de buurt van Dordrecht.
6. Dit gebied wordt ‘De Glazen Stad’ genoemd.
7. Een ander woord voor een klein meer.
8. Deze stad heeft de grootste haven.

Maak de puzzel. Welk woord staat in de rechthoek?

... Den Haag

Bekijk heel Nederland 
in één dag. Nou ja, 
Nederland in het klein …

De plassen in het Groene Hart: 
lekker zwemmen en varen.

... Amersfoort

Ga een dagje naar 

een dierentuin …

... Alphen aan den Rijn

… of naar een vogelpark.

55

Maak opdracht 4
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Wes t- Nede r land

 
opdracht 5

Den Haag ligt te dicht bij de zee.

Er liggen te veel andere steden in de buurt van Den Haag.

Vanuit Den Haag zijn er geen rivieren naar het achterland. 

Kijk naar de kaart. Rotterdam heeft een grote haven. Daar is veel overslag. 
Waarom heeft Den Haag niet zo’n haven? Kleur.

Vanuit Den Helder 
kunnen schepen 
van de marine 
de Noordzee, de 
Waddenzee en 
het IJsselmeer 
goed in de gaten 
houden. Daarom 
is Den Helder 
een belangrijke 
marinehaven.

Gouda is beroemd om zijn kaas. Gouda ligt 
midden in het Groene Hart. In het veenlandschap 
van het Groene Hart zijn veel koeien. Veel koeien 
betekent veel melk en dus ook veel kaas.

56

Maak opdracht 5

Ken jij de 
topografi e van 

West-Nederland?
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JE LEERT de topografi e van West-Nederland.

 
opdracht 6 Je gaat weg uit Noord-Holland en reist over de Afsluitdijk. 

Welk bord staat er aan de andere kant? Kruis aan.

Welkom in Groningen!

Welkom in Friesland!

Welkom in Drenthe!

Utrecht ligt ongeveer in het midden van ons land. 
Daarom is het treinstation van Utrecht het grootste 
en drukste station van het land.

Vlakbij Schiphol 
worden elke dag 
heel veel bloemen 
verkocht. De meeste 
bloemen moeten 
meteen naar het 
buitenland. Daarom 
is een plek dichtbij 
Schiphol natuurlijk 
erg handig.

57

Maak opdracht 6
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 LES 1        

OVER DE 
RIVIEREN

Oos t- Nede r land

 J E  L E E R T

welk landschap je rond de 
rivieren ziet;
hoe we ons tegen overstromingen 
beschermen;
de gebieden en wateren van 
Oost-Nederland.

 B E G R I P P E N

het binnenvaartschip
de rivierklei
de fruitteelt
de zomerdijk
de winterdijk
de uiterwaarden

 
opdracht 1 Hoe maakt de rivier klei van stenen?

Zet de foto’s in de goede volgorde. Schrijf er 1, 2, 3, 4 en 5 bij.

WEET JE  HET NOG?

C  Een landschap 

is hoe een gebied 

eruitziet. Langs de 

rivieren vind je een 

rivierenlandschap.

76

Maak opdracht 1

Klei
Wist je dat rivieren klei maken? In rivierwater zitten 
stenen. Hoe langer die stenen door het water rollen, 
hoe kleiner ze worden. Uiteindelijk blijven er hele 
kleine korreltjes over. Die korreltjes zakken naar de 
bodem. Rivierklei noem je dat.

Hoi! Ik ben Sylke.
Mijn ouders varen op dit binnenvaartschip over de IJssel, 
de Neder-Rijn en de Waal. Ik woon op een internaat 
voor schipperskinderen in Zwolle. In het weekend 
ga ik naar mijn ouders en vaar ik met hen mee.
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JE LEERT welk landschap je rond de rivieren ziet.    BEGRIPPEN  binnenvaartschip  rivierklei  fruitteelt

 
opdracht 2 Er zit niet alleen rivierklei onder de rivier, maar ook in een 

strook langs de rivier. Hoe kan dat?

In de grond op de bodem van de rivier en langs de rivier zit klei.
Als je door het rivierengebied vaart, zie je vooral veel groen. Op 
de lage stukken grond dicht bij de rivier grazen vaak koeien in 
weilanden. Dit land kan overstromen. Koeien vinden natte poten 
niet zo erg. En gras groeit goed op vochtige grond.

77

Maak opdracht 2

Op de hogere delen, iets verder van de 
rivier, groeien fruitbomen. Er zit daar niet 
alleen klei, maar ook zand in de grond. 
Goede grond voor fruitteelt!
De hoge schoorsteen is van een 
steenfabriek. Van rivierklei kun je 
bakstenen en dakpannen maken.

In de herfst kun je hier appels plukken.

De schoorsteen van 
een steenfabriek.
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Oos t- Nede r land

 
opdracht 3 Zet de woorden op de goede plaats.

Kies uit: rivier, uiterwaard, winterdijk, zomerdijk.
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Maak opdracht 3

Soms stromen rivieren over. Als het veel heeft geregend, 
bijvoorbeeld. Of als in het voorjaar de sneeuw in de 
bergen smelt.
Dijken beschermen het land tegen hoog water. De dijk die 
het dichtstbij de rivier ligt, heet de zomerdijk. In de zomer 
staat het water nooit hoog. De zomerdijk is dan hoog 
genoeg.
Iets verder van de rivier ligt de winterdijk. In de winter 
staat het water vaak hoger. Het water stroomt dan over 
de zomerdijk in de uiterwaarden. Over de winterdijk 
stroomt het water – als het goed is – niet.

Achter de winterdijk kun je 
veilig wonen. In het gebied 
tussen de zomerdijk en de 
winterdijk niet. Je noemt 
dat gebied de uiterwaard. 
Het wordt in de zomer 
gebruikt als grasland voor 
koeien of als camping.

Dit weekend ligt ons schip in Nijmegen. Mijn 
oom woont daar in een nieuw huis. Vroeger 
woonde hij in Lent, aan de overkant van de 
Waal. Hij moest verhuizen. Waar zijn huis 
stond, stroomt straks de rivier.
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JE LEERT hoe we ons tegen overstromingen beschermen.    BEGRIPPEN  zomerdijk  winterdijk  uiterwaarden

 
opdracht 4 Sylkes oom was boos toen hij hoorde dat hij moest verhuizen.

Wie waren ook niet blij met de plannen? Kleur.
Nu heeft u geen 
last meer van 
overstromingen.

 Dat is inderdaad fi jn!

De boeren met vee in de uiterwaarden.

Mensen die last van de overstromingen hadden.

De campinghouders in de uiterwaarden.

De schippers.

Vroeger waren de winterdijken 
hoog genoeg. Maar de laatste 
jaren regent het meer en langer 
in ons land. Daardoor stromen 
rivieren vaker over. Zelfs over 
de winterdijk. Daar moet iets 
aan gedaan worden.

Hier stond toch 
uw huis?

Inderdaad. En straks 
stroomt hier de 
Waal.
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Maak opdracht 4

De overheid maakte plannen om de rivier meer 
ruimte te geven, zodat er meer water door kan 
stromen. Zo komen er minder overstromingen. 
De rivieren worden breder of dieper. Op andere 
plekken worden de dijken hoger. Zo is iedereen 
weer veilig.

In Lent worden huizen afgebroken. 
En er wordt een zijrivier gemaakt. 
Zo ontstaat een eiland in de Waal.
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Oos t- Nede r land

 
opdracht 5 Rivieren zijn vaak grenzen. 

Welke rivier vormt de grens tussen:

Gelderland en Noord-Brabant 

Gelderland en Overijssel 

Gelderland en Utrecht 

Het Markermeer wordt door een 
dam gescheiden van het IJsselmeer.

De Veluwe is een streek met veel 
heide en bos.

Over de Waal 
varen veel 
binnenvaartschepen 
van Rotterdam naar 
Duitsland en terug.
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Maak opdracht 5

Ken jij de gebieden en wateren 
van Oost-Nederland?
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JE LEERT de gebieden en wateren van Oost-Nederland.

 
opdracht 6 Kijk naar de kaart en de legenda. Maak de zinnen af.

1. De Veluwe heeft een  landschap.

2. Flevoland heeft een  landschap.

3.  Van de Waal naar de Neder-Rijn vaar je over het 

.

4.  Na het Amsterdam-Rijnkanaal heet de Neder-Rijn de

.

In ons land is de Neder-Rijn een brede 

rivier. In Zwitserland, waar de rivier 

begint, ziet hij er heel anders uit.

E R G E N S  A N D E R S

Als je bij Zwolle de 
IJssel oversteekt, 
kom je in Overijssel.

Twente is een gebied in het oosten 
van Overijssel.

De Rijn komt 
bij Spijk ons 
land binnen. In 
Nederland heet 
deze rivier de 
Neder-Rijn.
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Maak opdracht 6
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 LES 2        

VAN ZEE 
NAAR MEER

Oos t- Nede r land

 J E  L E E R T

hoe en waarom de Zuiderzee 
IJsselmeer werd;
waarvoor het nieuwe land 
wordt gebruikt;
de plaatsen van Oost-
Nederland.

 B E G R I P P E N

de Zuiderzee
de Afsluitdijk
de Zuiderzeewerken
inpolderen
de landbouwgrond
de bevolking

 
opdracht 1 Sylkes overgrootvader was visser op de Zuiderzee. Sylkes opa was visser op het IJsselmeer. 

Wat werd anders? Kleur.

De Zuiderzee lag meer naar het 
zuiden dan het IJsselmeer.

In de Zuiderzee zwommen andere 
vissen dan in het IJsselmeer.

In de Zuiderzee was eb en vloed. 
In het IJsselmeer niet. 

Waar nu het IJsselmeer ligt, lag vroeger de 
Zuiderzee. De dijken om de Zuiderzee braken 
vaak. Er waren vaak overstromingen. Meneer 
Lely bedacht het plan om de Zuiderzee met 
een dijk af te sluiten: de Afsluitdijk.

In 1933 is de Afsluitdijk klaar. Door de 
dijk verandert er veel. Mensen wonen een 
stuk veiliger. Van Friesland reis je snel naar 
Noord-Holland en andersom. En het water in 
het IJsselmeer is niet zout meer, maar zoet.

WEET JE  HET NOG?

C  Een polder is een stuk land 

dat vroeger onder water lag. Door 

dijken te bouwen en water weg te 

pompen ontstond nieuw land.
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Maak opdracht 1

In 1932 werd de Afsluitdijk gesloten. 
Vanaf 1933 kon er verkeer overheen.

Mijn vader is op Urk geboren. Mijn opa was visser op het 
IJsselmeer. Zijn vader was ook visser, maar in die 
tijd was het IJsselmeer nog de Zuiderzee.
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JE LEERT hoe en waarom de Zuiderzee IJsselmeer werd.    BEGRIPPEN  Zuiderzee  Afsluitdijk  Zuiderzeewerken

 
opdracht 2 Op deze kaart zie je de Zuiderzee.

Vergelijk de kaart met de kaart van het IJsselmeer 
hierboven.
Zet een blauw rondje om Urk.
Zet een rood rondje om Schokland.

De Zuiderzee was groter dat het IJsselmeer. Een deel van 
het IJsselmeer is drooggelegd. Er ontstond nieuw land. Dat 
land heet polder. De Wieringermeer is de oudste polder. De 
Noordoostpolder en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werden 
samen vanaf 1986 een nieuwe provincie: Flevoland. Alle 
polders en dijken die zijn gebouwd rond de Zuiderzee (of het 
IJsselmeer) noem je de Zuiderzeewerken.

Dit is de hoogtekaart van Flevoland. Hierop zie je dat 
Flevoland helemaal onder de zeespiegel ligt. Op twee 
plekken na: Urk en Schokland. Dit waren vroeger eilanden in 
de Zuiderzee. Nu liggen ze op het vasteland. Net wat hoger 
dan de rest.
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Maak opdracht 2

Vanuit de lucht zie je nog dat Schokland een eiland was.
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Oos t- Nede r land

 
opdracht 3 Waarom was het vroeger niet zo erg als landbouwgrond minder groot en recht was?

Door het inpolderen van Flevoland ontstaan grote stukken land. 
Dat land kan op verschillende manieren worden gebruikt.

Een groot deel van Flevoland is landbouwgrond. Door de zeeklei 
is de bodem van Flevoland daar heel geschikt voor.
Toen de landbouwgrond werd ingedeeld, hield men al rekening 
met de moderne landbouwmachines. Daarom zijn de akkers 
in Flevoland veel groter en rechter dan in andere delen van 
Nederland.

Er kwamen nieuwe steden in Flevoland, want de bevolking van 
Nederland groeide. Er waren dus meer huizen nodig.
Vooral Almere is nu een grote stad. Er wonen bijna 200.000 
mensen, op een plek waar 50 jaar geleden de Zuiderzee was.
Almere ligt niet ver van Amsterdam. Er zijn dan ook veel 
Amsterdammers naar Almere verhuisd.
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Maak opdracht 3
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JE LEERT waarvoor het nieuwe land wordt gebruikt.    BEGRIPPEN  inpolderen  landbouwgrond  bevolking

 
opdracht 4 Wie is blij als 

het Markermeer 
natuurgebied 
wordt? Kleur.

Laten we van de Markerwaard 
land maken. Kun je mooi een 
tweede Schiphol bouwen.

Er zijn niet zo veel nieuwe 
akkers nodig. Stop maar 
met inpolderen.

Er wonen steeds meer mensen in 
Nederland. We hebben ruimte 
nodig voor nieuwe steden.

Stop met inpolderen! Het 
water is nodig voor vrije tijd, 
drinkwater en visserij.

 Van het nieuwe land 
maken we geen akkers, 
maar natuur! 

Meer landbouwgrond! 
Laten we van het hele 
IJsselmeer land maken.

Een deel van Flevoland kan 
niet goed worden droog 
gepompt. Die grond kan 
dus niet worden gebruikt 
voor huizen, landbouw of 
industrie. Het is nu een 
groot natuurgebied: de 
Oostvaardersplassen.
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Maak opdracht 4

Van Lelystad naar Enkhuizen loopt een 
dijk dwars door het water: de Houtribdijk. 
Die dijk werd gemaakt, omdat er plannen 
waren om nog een polder te maken: de 
Markerwaard. Die polder kwam er niet, 
want mensen werden het niet met elkaar 
eens. Moest er een vliegveld komen of 
nog meer huizen? Of toch nog wat meer 
landbouwgrond? Waarschijnlijk wordt 
het Markermeer in de toekomst een 
natuurgebied voor vogels.
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Oos t- Nede r land

 
opdracht 5 Sylkes ouders varen over de IJssel naar het zuiden. Langs welke steden komen ze? 

Zet in de goede volgorde. Schrijf er 1, 2, 3, 4 en 5 bij.

Arnhem is de hoofdstad van Gelderland 
en ligt aan de Neder-Rijn.

Lelystad is 
genoemd naar 
ingenieur Lely: 
de bedenker van 
de Afsluitdijk en 
de Flevopolders.

In Almere 
wonen meer 
dan 200.000 
mensen op de 
bodem van de 
Zuiderzee.
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Maak opdracht 5

Ken jij de plaatsen van 
Oost-Nederland?
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JE LEERT de plaatsen van Oost-Nederland.

 
opdracht 6 Welke stad wordt bedoeld? Trek lijnen.

noordwest van Kampen

zuidoost van Zutphen

zuidwest van Apeldoorn

noordoost van Deventer

Wageningen

Doetinchem

Almelo

Emmeloord

Deventer is een oude stad aan de IJssel.

Zwolle is de hoofdstad van Overijssel.

Als je later 
een technische 
studie wilt doen, 
kun je naar 
de Technische 
Universiteit in 
Enschede.

      E R G E N S  A N D E R S

87

Maak opdracht 6

Ook in andere 

landen liggen 

veel steden aan 

het water. Zoals 

Londen: die stad 

ligt aan de rivier 

de Thames.

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g

WZ-WB-gr6-thema-3-en-5.pdf   31 18-12-2014   13:20:59



 LES 3        

EROPUIT!

Oos t- Nede r land

 J E  L E E R T

dat de natuur in Nederland 
door mensen wordt gemaakt;
welke vormen van recreatie er 
zijn in Oost-Nederland;
de topografi e van 
Oost-Nederland.

 B E G R I P P E N

het natuurgebied
de nieuwe natuur
het natuurbeheer
de recreant
de toerist
de voorziening

 
opdracht 1 Het tropisch regenwoud is niet door mensen gemaakt. 

Zou Nederland er ook zo uitzien als we de natuur haar 
gang laten gaan? Leg uit.

88

Maak opdracht 1

Het natuurgebied de Oostvaardersplassen 
was niet meteen zo mooi. Het was vooral 
nat. Met vliegtuigjes werd riet gezaaid. Het 
riet maakte het gebied droger. Daardoor 
gingen er andere planten groeien. Er kwamen 
dieren, zoals ganzen. Mensen wilden graag 
dat het een open gebied werd. Daarom lieten 
ze er paarden en runderen grazen. Een nieuw 
natuurgebied zoals de Oostvaardersplassen 
noem je nieuwe natuur.

Later wil ik boswachter worden. 
Lekker elke dag naar buiten! Wist je 
dat de natuur in Nederland eigenlijk 
helemaal door mensen is gemaakt?
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JE LEERT dat natuur in Nederland door mensen wordt gemaakt.    BEGRIPPEN  natuurgebied  nieuwe natuur  natuurbeheer

 
opdracht 2 Als we zouden stoppen met natuurbeheer bij 

de Oostvaardersplassen, hoe ziet het gebied 
er dan over 100 jaar uit? 

Alleen maar water.

Alleen maar heide.

Alleen maar bos.

Alleen maar gras.

De Veluwe is het grootste bos- en 
heidegebied van Nederland. Het is 
een oud landschap. Toch kunnen 
boswachters ook op de Veluwe 
de natuur niet zo maar haar gang 
laten gaan.

Het bijhouden van natuur noem je 
natuurbeheer. Boswachters planten 
of kappen bomen. Ze letten op of 
alle planten en dieren een goed 
leven hebben. Ook zorgen ze dat 
de wandelpaden goed worden 
onderhouden, zodat mensen van 
de natuur kunnen genieten.

Als er geen natuurbeheer was, zou er op de Veluwe geen heide zijn. 
Tussen heideplanten kunnen zaden van bomen makkelijk groeien. 
Na een tijd zou het gebied een bos zijn geworden. De heide zou dan 
verdwijnen. Daarom laten natuurbeheerders vaak schapen grazen in 
heidegebieden. Zij eten de jonge boompjes op. Zo zie je maar: als 
mensen niets doen, zou de natuur in Nederland er heel anders uitzien.

89

Maak opdracht 2
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Oos t- Nede r land

 
opdracht 3

Het startscherm van de website. 

Hier kun je alvast kaarten bestellen. 

Informatie voor mensen die een dagje naar het park willen. 

Informatie over hoe je naar het park reist. 

Informatie over wanneer het park open is. 

Waar vind je wat op de website van Burgers’ Zoo? Kijk naar de afbeelding.
Zet de cijfers op de goede plaats.

Mensen die een dagje op pad gaan, noem 
je recreanten. Ze bezoeken een park, een 
dierentuin of een museum. Aan het eind van 
de dag gaan ze naar huis.
Mensen die op vakantie zijn, noem je toeristen. 
Zij slapen minstens één nacht op een camping, 
in een hotel of in een vakantiehuisje.

Als je naar een dierentuin of een pretpark gaat, is het slim om op de website te 
kijken. Daar vind je veel informatie. Over wat je er kunt doen en zien. Ook de 
openingstijden, de entreeprijzen en hoe je er kunt komen, lees je op de website.

1 2

3

4

5

90

Maak opdracht 3

Ik ga een dagje met mijn moeder naar Burgers’ Zoo bij Arnhem. 
Daar kun je in een tropisch regenwoud lopen. Echt iets voor 
mij! Misschien word ik later wel boswachter in de tropen!
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JE LEERT welke vormen van recreatie er zijn in Oost-Nederland.    BEGRIPPEN  recreant  toerist  voorziening

 
opdracht 4

Desert

fotograaf

frites

koffi e

Ocean

pannenkoeken

D2

C2

D3

D1

E1

E2

Kijk naar de plattegrond van Burgers’ Zoo. 
Waar vind je wat? Trek lijnen.

Route
Sylke wil in de dierentuin eerst naar de Bush. Zo heet het 
tropisch regenwoud in Burgers’ Zoo. Maar ze wil ook naar de 
Ocean (het aquarium) en de Desert (de woestijn). Het is maar 
goed dat ze even plattegrond krijgt bij de kassa. Zo kan ze 
een handige route uitstippelen.

91

Maak opdracht 4

Je gaat naar een dierentuin om 
dieren te zien. Maar zonder toilet 
wordt een dagje dierentuin geen 
pretje. Het is ook fi jn als je er iets 
kunt eten en drinken. Alles wat 
recreanten nodig hebben bij hun 
bezoek aan een park, noem je 
voorzieningen.

ge
en

 k
op

ie
er

m
at

er
ia

al
 ©

 U
itg

ev
er

ij 
Zw

ijs
en

 B
.V

., 
Ti

lb
ur

g

WZ-WB-gr6-thema-3-en-5.pdf   35 18-12-2014   13:21:03



Oos t- Nede r land

 
opdracht 5 Waar liggen de dierentuinen en pretparken? Kijk op de kaart.

Trek lijnen.

Burgers Zoo

Slagharen

De Apenheul

Walibi

Hellendoorn

Dolfi narium

bij Apeldoorn

bij Arnhem

ten westen van Almelo

ten noordoosten van Zwolle

ten zuiden van Kampen

ten oosten van Almere

De Veluwe is het grootste 
bos- en heidegebied van 
Nederland. Een deel daarvan 
is het Nationale Park De 
Hoge Veluwe. Dat is een 
beschermd natuurgebied.

Toen de Noordoostpolder 
werd gemaakt, wilde men 
één stad. Maar waar moest 
die komen? Midden in de 
polder. Zo kun je er vanuit de 
hele polder makkelijk komen.

Ook in andere landen 

zijn nationale parken. 

In het Krugerpark in 

Zuid-Afrika kom je 

heel andere dieren 

tegen dan op De 

Hoge Veluwe.

      E R G E N S  A N D E R S
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Maak opdracht 5

Ken jij de topografi e van Oost-Nederland?
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JE LEERT de topografi e van Oost-Nederland.

 
opdracht 6 Maak de puzzel. Welk woord staat in de rechthoek?

1. Plaats in het westen van Gelderland.

2. Plaats in de Noordoostpolder.

3. Plaats in het westen van Overijssel.

4. Plaats in de Achterhoek.

5. Plaats midden op de Veluwe.

6. Plaats tussen Almelo en Enschede.

1

2

3

4

5

6

De steden in Twente werken samen met 
elkaar. Bijvoorbeeld als het om wegen, werk en 
woningen gaat. Maar ook met de Duitse steden 
net over de grens werken de steden samen.

In Giethoorn komen veel toeristen. 
Het dorp ligt in een veengebied. 
Daardoor zijn er veel kanalen en 
slootjes. Én bruggen en boten om 
van de ene kant naar de andere 
kant te komen.

De streek in Gelderland ten 
oosten van de IJssel noem 
je de Achterhoek. Vanuit de 
Randstad gezien is het ‘de 
achterste hoek’ van Nederland. 
Maar vanuit Duitsland is het 
juist de voorste hoek. Vroeger 
bouwden rijke mensen in deze 
rustige streek hun kastelen.
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36x per jaar een kant-en-klare 
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Digibordmethode 
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