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  LES 1    N E D E R L A N D  A A N  Z E E

Nederland is een waterrijk land. Sloten hebben een belangrijke functie in het Nederlandse 
landschap. Ze voeren overtollig water af. Uiteindelijk wordt het water in zee geloosd. Als het 
althans ondertussen niet is verdampt, als drinkwater is opgenomen of door planten is opgezogen. 
Het water van de sloten wordt door molens en gemalen overgepompt in kanalen en rivieren. 
Voordat het de zee bereikt, doen meren, plassen en kanalen dienst als tijdelijke opslag van het 
water. Deze wateren worden boezems genoemd.

Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Daarom bouwden de mensen heel vroeger 
hun huizen en boerderijen op heuvels: terpen of wierden. Als het water steeg, kwamen de 
boerderijen niet onder water te staan en kon het vee een droge plek opzoeken (hoog en droog). 
Tegenwoordig worden er weer boerderijen op terpen gebouwd in gebieden die zijn aangewezen 
als waterbergingsgebied.
Een natuurlijke bescherming tegen de zee vormen de duinen. De duinen ontstaan doordat de zee 
zand aanvoert en de wind het zand meeneemt en verderop weer neerlegt. Op de heuveltjes die 
dan ontstaan groeien grassen die het zand vasthouden. Op plaatsen waar geen duinen zijn of 
waar de duinen niet stevig genoeg zijn, bouwen we dijken. Het zijn stevige wallen om het land te 
beschermen tegen de zee.

De laagste delen van Nederland waren vroeger meren, zoals de Wormer en de Purmer, of een 
deel van de Zuiderzee, zoals de Wieringermeer en Flevoland. In 1920 werd er een dijk aangelegd 
naar het eiland Wieringen. Daardoor ontstond er een meer. Met windmolens werd het water uit 
het meer gepompt. De polder was drooggelegd. Ook het grondgebied van Flevoland is in de 20e 
eeuw langzaam drooggelegd (vanaf de jaren 30). De Zuiderzee vormde namelijk een groot gevaar. 
Talloze keren braken de dijken door, waardoor mensen en vee verdronken en delen van het land 
onbruikbaar werden.

Op aarde is meer water dan land. Ruim 71% van het oppervlak van onze planeet bestaat uit 
water. 97% procent van al het water op aarde bevindt zich in de zee en de oceanen.
Voor de leerlingen zal het verschil tussen zee en oceaan nog vrij abstract zijn. Dit verschil heeft 
vooral te maken met de diepte van de zee. Een zee bevindt zich op een continentaal plat, met een 
diepte tot circa 200 meter. Tussen de continenten is de oceaan tussen de 2500 en 5000 meter 
diep. Daartussen zitten nog uitlopers, zogenoemde troggen. Een van de diepste troggen is de 
Marianentrog met een diepte van ongeveer 11 kilometer. Ter vergelijking: de hoogste berg op 
aarde, de Mount Everest, is ‘slechts’ 8850 meter hoog.
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  LES 2    N E D E R L A N D ,  R I V I E R E N L A N D

Door Nederland lopen veel grote rivieren. Deze rivieren zijn ontstaan in het pleistoceen (tot circa 
10.000 jaar geleden) en het begin van het holoceen (het tijdvak van circa 10.000 jaar geleden tot 
nu). Omstreeks de Romeinse tijd werden de eerste dijken in het rivierengebied aangelegd. Voor 
die tijd woonden de mensen op natuurlijke vluchtheuvels: door de wind gevormde duinen van 
rivierzand. Bij hoog water vluchtten de bewoners met hun vee naar deze veilige plaatsen.
Door de eeuwen heen gingen ze steeds meer dijken aanleggen en het land tussen de rivieren 
bewerken en gebruiken. Ze gingen er voornamelijk land- en tuinbouw uitoefenen. Maar 
regelmatig ging het mis. De dijken waren niet bestand tegen te veel water in de rivier: het 
rivierengebied werd geteisterd door overstromingen met vaak desastreuze gevolgen.
De rivier levert niet alleen vruchtbare grond voor de fruitteelt. Er wordt ook rivierklei gewonnen 
om bakstenen van te maken. Daarom zijn er langs de rivieren, en dan vooral langs de Maas en de 
Waal, veel steenfabrieken te vinden.

De grote rivieren, zoals de Maas, de Waal en de Neder-Rijn, zijn met elkaar verbonden door 
kanalen. Kanalen zijn kunstmatige gegraven waterwegen. Ze zijn erop gericht scheepvaart tussen 
plaatsen te vergemakkelijken. Ze zijn vaak op een slimme manier verbonden met rivieren, namelijk 
door sluizen. Een sluis overbrugt het verschil in waterpeil tussen rivier en kanaal. De simulatie van 
een sluis laat dit goed zien.
De rivieren en kanalen zijn goed bevaarbaar en zorgen ervoor dat je met een schip bijvoorbeeld in 
een keer van de Rotterdamse haven naar het Europese achterland kunt varen: naar het Ruhrgebied 
in Duitsland, maar ook naar België, Frankrijk en andere Europese landen. Daar wonen veel 
consumenten en er is veel industrie. De binnenvaartschepen vervoeren goederen en grondstoffen 
over de rivieren naar het achterland. Een schip kan veel vervoeren, veel meer dan een vrachtauto. 
Het is dus effi ciënt en je hebt geen last van fi les. De binnenvaart speelt een belangrijke rol in de 
Nederlandse economie.

Ook op de rivieren heb je verkeersregels. De schepen moeten tussen de rode en groene tonnen 
blijven varen en schepen die stroomafwaarts varen (richting de zee dus) hebben voorrang op 
schepen die stroomopwaarts varen (richting de bron van de rivier). Dat komt doordat een schip 
stroomafwaarts de stroom mee heeft en daardoor vaak net wat sneller vaart.

  LES 3    D R I N K W AT E R

Waarom zijn de zeeën zout? Het zout in het zeewater is afkomstig uit zoutlagen. Rivieren hebben 
het zout door de eeuwen heen uitgesleten en naar zee gebracht. Bij de verdamping van het 
zeewater blijft het zout achter. Het zout in de zee is overigens geen keukenzout, maar kaliumzout. 
In 1 liter zeewater zit ongeveer 35 gram zout. Het is niet zo dat de zee steeds zouter wordt, want 
de rivieren voeren immers zoet water aan.

Zoet water is water waar bijna geen zout in zit. Er zit geen suiker in, zoals het woord suggereert. 
Zoet water is te vinden in de meren en rivieren van de continenten. Het grootste zoetwatermeer 
op aarde is het Bovenmeer (Lake Superior) op de grens van Canada en de Verenigde Staten. Het is 
ruim 83.000 km² groot (twee keer zo groot als Nederland) en 300 meter diep. Het Baikalmeer in 
Siberië is het diepste meer op aarde (1637 meter diep).
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Een bijzonder ‘meer’ is de Dode Zee. Qua oppervlakte (920 km²) is het onder de meren te 
scharen, maar dankzij het enorme zoutgehalte (zo hoog dat een mens erin blijft drijven), wordt het 
een zee genoemd. Het is het laagst gelegen wateroppervlak op aarde (een boot op de Dode Zee 
vaart eigenlijk 396 meter onder zeeniveau).
Ook in ons land hebben we een bijzonder meer: het IJsselmeer. Dat was vroeger een zoute 
en woeste zee: de Zuiderzee. In 1933 werd de zee afgesloten door de afsluitdijk. De Zuiderzee 
was een meer geworden en bedreigde niet langer het land. Langzaam werd het zoute zeewater 
verdrongen door het zoete water van de rivier de IJssel.

Hoe komt dat zoete water eigenlijk in de rivier? Door de warmte van de zon verdampt zeewater 
(terwijl het zout achterblijft). Het water stijgt op als condens. Boven in de lucht is het koeler; de 
condens gaat wolken vormen. De wolken waaien naar andere gebieden, bijvoorbeeld boven het 
land en de bergen. Om over de bergen heen te kunnen drijven, moeten de wolken klimmen. Dat 
kost moeite en daarom laten de wolken een deel van hun inhoud als neerslag (regen boven land 
of sneeuw boven de bergen) vallen. De regen en de gesmolten sneeuw stroomt via rivieren weer 
terug naar zee. Onderweg warmt het steeds meer op, tot het door de hitte van de zon boven het 
zeeoppervlak weer gaat verdampen en opstijgen. De waterkringloop begint opnieuw.

We gebruiken het water uit de rivieren en de grond als drinkwater. Het gebied waar met pompen 
water uit de grond wordt gehaald is een waterwingebied. Drinkwater komt uit de kraan en 
verdwijnt weer via het riool. Ook het regenwater van daken en straten gaat het riool in. Maar er 
gaat meer door dat riool: per dag produceert een mens zo’n 100 tot 200 gram ontlasting (poep 
dus) en 1 tot 1,5 liter urine. Dankzij het riool verdwijnt dat probleemloos. Al het afvalwater uit de 
wc, douche en keuken loopt via de leidingen in huis naar een buis onder de straat. Via buizen en 
pompen gaat het naar de rioolwaterzuivering. Daar wordt het afvalwater gezuiverd voordat het 
weer in het oppervlaktewater terechtkomt. Het zuiveren gaat stapsgewijs. Eerst wordt met een 
rooster het grove vuil, zoals papier, fl essendoppen en bladeren, verwijderd. Eigenlijk alle vuil dat 
groter is dan een paar millimeter. Daarna stroomt het water de bezinktank in. In deze tank staat 
het water stil. De grotere organische deeltjes, zandkorrels en grote vaste deeltjes die nog niet 
werden verwijderd, zakken naar de bodem. Een bezinktank is in het midden dieper dan aan de 
rand. Onderin zitten schrapers die het bezonken slib naar het midden van de tank duwen. Daar 
wordt het slib weggepompt. Stoffen die lichter zijn dan water blijven drijven en worden van het 
water afgeschraapt.
Deeltjes die in het water zijn opgelost, zoals etensresten, poep en zeep moeten nog worden 
verwijderd. Dat gebeurt met bacteriën, chemische stoffen (bijvoorbeeld voor fosfaten) en zuurstof. 
De stoffen worden zwaarder gemaakt waardoor ze naar de bodem zakken. Het water is dan 
schoon genoeg om terug de rivier in te pompen.
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