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  LES 1    O V E R  D E  R I V I E R E N

De binnenvaart is belangrijk voor de Nederlandse economie. De grote rivieren, zoals de Maas, 
de Waal en de Neder-Rijn, zijn goed bevaarbaar en verbinden de Rotterdamse haven met het 
achterland: met het Ruhrgebied in Duitsland, maar ook met 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 een effi ciënte vorm van vervoer en je hebt geen last van fi les.

Door Oost-Nederland lopen veel grote rivieren. Deze rivieren zijn ontstaan in het pleistoceen (tot 
ca. 10.000 jaar geleden) en het begin van het holoceen (het tijdvak van ca. 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. Net achter de 
dijk ontstond hierdoor vruchtbare grond uit een mengsel van zand en klei. Fruitteelt is het meest 
succesvol op deze grond.
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.

Dijkdoorbraken zijn niet alleen iets van vroeger. In de jaren ‘90 van de 20e eeuw ging het bijna 
mis in de Betuwe. Nadat er in 1993 al fl inke overstromingen waren geweest in Limburg door 
extreem hoog water in de Maas, steeg in januari 1995 het peil van de Neder-Rijn, Lek en Waal tot 
ongekende hoogten. Dat kwam door de zware en langdurige regenval in Duitsland, Frankrijk en 
Zwitserland. De bewoners van de Betuwe werden geëvacueerd, omdat de Waaldijken in de buurt 
van Tiel het dreigden te begeven. Het ging net goed. Maar om nieuwe rampen te voorkomen 
moest er een Deltaplan voor de rivieren komen. De dijken werden opgehoogd en verstevigd, en 
de rivier moest meer ruimte krijgen. Wanneer de rivier meer water kwijt kan in de uiterwaarden, 
neemt het risico dat het water over de winterdijk stroomt af en kunnen de mensen achter de dijken 
dus veilig wonen. Het plan is Ruimte voor de rivier genoemd en de meeste projecten zullen in 
2015 afgerond zijn (www.ruimtevoorderivier.nl).

  LES 2    VA N  Z E E  N A A R  M E E R

Heel lang bestond Nederland uit elf provincies. Tot 1986. Toen kwam er een nieuwe provincie 
bij: Flevoland. Het grondgebied van Flevoland is in de 20e eeuw langzaam drooggelegd. Aan het bij: Flevoland. Het grondgebied van Flevoland is in de 20e eeuw langzaam drooggelegd. Aan het 
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begin van die eeuw was bijna al het land nog zee: de Zuiderzee. De Zuiderzee was eeuwenlang 
erg belangrijk voor Nederland. De zee bood een open zeevaartroute voor de schepen van de 
VOC. De schepen konden van en naar de stad Amsterdam varen en daar hun goederen verkopen. 
Rondom de Zuiderzee lagen tal van kleinere havenplaatsen, zoals Stavoren, Kampen, Harderwijk, 
Spakenburg, Volendam, Hoorn en Enkhuizen, die vooral leefden van de visvangst. (In Enkhuizen 
is tegenwoordig het Zuiderzeemuseum gevestigd over het leven rond de Zuiderzee. Een leuke 
bestemming voor een schoolreis. Of het museum dat het verhaal van de inpoldering van de 
Zuiderzee vertelt: www.nieuwlanderfgoed.nl/museum.) Maar de Zuiderzee vormde ook een groot 
gevaar. Talloze keren braken de dijken door, waardoor mensen en vee verdronken en delen van 
het land onbruikbaar werden.
Toen in 1825 de dijken weer doorbraken, werden er plannen gemaakt om de Zuiderzee droog te 
leggen (evenals de Waddenzee). Daarvoor werd in 1886 de Zuiderzeevereniging opgericht. Die 
vereniging nam ingenieur Cornelis Lely (1854-1929) in dienst om de plannen uit te werken. Pas 
nadat in 1916 Noord-Holland getroffen werd door een watersnoodramp en er door de Eerste 
Wereldoorlog veel werklozen waren, besloot de regering om met de inpoldering te beginnen. Het 
project werd de Zuiderzeewerken genoemd.

In 1920 begonnen ze in Noord-Holland met het aanleggen van een dijk naar het eiland Wieringen. 
Vervolgens werd de Wieringermeer drooggelegd. In 1933 was de Afsluitdijk klaar. De Zuiderzee 
was een meer geworden: het IJsselmeer. Langzaam werd het zoute zeewater verdrongen door het 
zoete water van de rivier de IJssel. In de Tweede Wereldoorlog kwam de Noordoostpolder gereed. 
Twee eilandjes in de Zuiderzee kwamen hierdoor op het vasteland te liggen: Urk en Schokland. De 
polder diende als nieuwe landbouwgrond. Maar voordat het gebied geschikt was voor akkerbouw 
of veeteelt, moest het goed worden gedraineerd. Eerst door talloze greppels en sloten, later door 
drainagebuizen. Het land werd ingezaaid met riet. Dat voorkwam dat er onkruid ging groeien 
en zorgde ervoor dat het land sneller droogde. Pas toen de grond stevig genoeg was, konden ze 
beginnen met het aanleggen van wegen, dorpen en akkers.
Na de Noordoostpolder werd Oostelijk Flevoland drooggelegd. Daarna was Zuidelijk Flevoland 
aan de beurt. Oorspronkelijk was men van plan om daarna de Markerwaard droog te leggen. 
Daarom werd er tussen Enkhuizen en Lelystad een dijk aangelegd: de Houtribdijk. Maar toen de 
dijk klaar was, werd men het niet eens over de bestemming van het nog droog te leggen nieuwe 
land. Het plan werd uitgesteld en de kans is groot dat het een natuurgebied wordt.

In 1986 werden de drie polders samengevoegd tot een nieuwe provincie: Flevoland. De naam 
Flevoland is afgeleid van Flevomeer, een meer dat in de Romeinse tijd in het Zuiderzeegebied 
lag. Lelystad werd de hoofdstad van de nieuwe provincie. Als je met een vliegtuig over Flevoland 
vliegt, zie je de kenmerken van nieuw land: grote open ruimten, rechte wegen en rechthoekige 
akkers die je eenvoudig kunt bewerken met grote machines. Vooral de Noordoostpolder en 
Oostelijke Flevoland hebben een agrarische functie gekregen. Doordat de vroegere zeebodem 
uit zeeklei bestaat, is het er erg vruchtbaar. Zuidelijk Flevoland is vooral ingericht als woon- en 
werkgebied om de bevolkingsgroei van de Randstad op te vangen. Veel Amsterdammers hebben 
zich in Almere gevestigd. De oudere polders waren kleiner van opzet dan de nieuwe. Bij de eerste 
polders was de fi ets het meest gebruikte voertuig. Later werd de auto dat, waardoor de plaatsen 
verder uit elkaar konden liggen.

  LES 3    E R O P U I T !

Bijna al het nieuwe land werd ingericht als cultuurlandschap: akkers, weiden, woongebieden en 
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bedrijventerreinen. Alleen als de grond erg onvruchtbaar bleek, werd er bos aangeplant. Het had 
immers veel geld en moeite gekost om het nieuwe land te verwerven, dus nu moest het geld gaan 
opbrengen. Een deel van de polder werd daarbij ‘vergeten’: het gebied bij de Oostvaardersdijk. 
Dat stuk was wel ingedijkt, maar nog niet drooggemalen. Er ontstond een uniek ‘wetland’ waar 
tal van vogels die vroeger niet in Nederland voorkwamen hun rust- of broedgebied hebben 
gevonden.
Eigenlijk was het de bedoeling geweest om er een industriegebied aan te leggen, maar het 
water was moeilijk weg te krijgen (er bleven plassen staan). En er was minder behoefte aan dat 
industriegebied dan gedacht. Daardoor werd uiteindelijk besloten dit gebied onaangeroerd te 
laten. Om te voorkomen dat de drogere delen volgroeien met planten en struiken, zijn er wilde 
paarden, herten en runderen losgelaten. Over dit unieke natuurgebied in Nederland is in 2013 een 
fi lm gemaakt: De Nieuwe Wildernis. Leuk om met de leerlingen (fragmenten) te bekijken.
Behalve het natuurgebied de Oostvaardersplassen bieden ook de randmeren tussen de polders en 
het ‘oude’ land goede recreatiemogelijkheden.

Een ander groot natuurgebied in Oost-Nederland is de Veluwe. Het gebied is ontstaan in de op 
een na laatste ijstijd (het saalien, tot ca. 125.000 jaar geleden). Het landijs schoof het zand van de 
toekomstige Veluwe als een bulldozer voor zich uit. Omdat het zand nogal onvruchtbaar was, is 
de Veluwe altijd ‘woeste grond’ gebleven. Om te voorkomen dat het oorspronkelijke karakter van 
het gebied verloren gaat, heeft een groot deel ervan de beschermde status van Nationaal Park: 
De Hoge Veluwe (www.hogeveluwe.nl). Er leven edelherten, moefl ons en wilde zwijnen, en er 
grazen schapen die ervoor zorgen dat het gebied niet helemaal overwoekerd raakt door bos. In 
het Nationaal Park is het Museonder gevestigd, een ondergronds museum over het planten- en 
dierenleven onder de grond. Het museum en park trekken veel mensen die er komen fi etsen of 
wandelen.

Recreatie en toerisme zijn tamelijk nieuwe verschijnselen. In de 19e eeuw gingen de meeste 
mensen niet met vakantie of een dagje uit. Velen werkten zes dagen per week en boeren konden 
hun boerderij niet alleen laten. Veel mensen hadden ook geen geld om vakantie te vieren. Daar 
kwam in de 20e eeuw, en zeker vanaf de jaren ‘50, verandering in. De mensen kregen meer geld 
en meer vrije tijd. Ze wilden er wel eens op uit en gingen bijvoorbeeld kamperen in Nederland 
of Duitsland. Omdat het zo’n nieuw fenomeen was, ging de ANWB zelfs cursussen organiseren 
waarin je leerde hoe je je tent moest opzetten en hoe je je als een goede kampeerder gedroeg. De 
eerste Nederlandse kampeerterreinen ontstonden in de jaren ‘30 en waren nog heel eenvoudig. Je 
had er nauwelijks voorzieningen en zeker geen speeltuin, zwembad of restaurant.
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