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Thema 3 Waterland
Samenvatting
De Rijn
'H5LMQEHJLQWDOVHHQNOHLQVWURRPSMHLQGH=ZLWVHUVH$OSHQ'DQZRUGWKHWHHQVQHOVWURPHQGH
EHUJULYLHUHUNRPWVWHHGVPHHUVPHOWZDWHUHQUHJHQZDWHUELM'H5LMQLVGDQHHQJHPHQJGHULYLHU
+HWLVHHQULYLHUPHWHHQJURRWYHUYDOHU]LMQYHHOZDWHUYDOOHQ
9DQDI%DVHOZRUGWGH5LMQUXVWLJHUHQLVHUVFKHHSYDDUWPRJHOLMN0HWVOXL]HQZRUGWGHZDWHUVWDQG
DDQJHSDVWYRRUGHVFKHHSYDDUW
7XVVHQKHW5XKUJHELHGHQ5RWWHUGDPYDUHQYHHOYUDFKWVFKHSHQ'HPRQGLQJYDQGH5LMQKHHW
5LMQPRQG'DWLVGHSOHNZDDUGHULYLHULQGH1RRUG]HHVWURRPW'DDUOLJWRRNGHKDYHQYDQ
5RWWHUGDP
Rivierenland
(U]LMQWZHHVRRUWHQULYLHUHQGHQDWXXUOLMNHULYLHUGLHYDDNEUHHGLVNURQNHOWHQ]LFKVSOLWVWHQGH
GRRUPHQVHQPHWGLMNHQHQNULEEHQLQJHGDPGHULYLHUGLHYHHOVPDOOHUHQGLHSHULVHQ]LFKQLHWPHHU
NDQYHUSODDWVHQ
'H]RPHUGLMNODQJVGHULYLHUKRXGWLQGH]RPHUHQKHWQDMDDUKHWZDWHUWHJHQ'HZLQWHUGLMNOLJWZDW
YHUGHUYDQGHULYLHUYDQGDDQHQLVKRJHU+HWJHELHGWXVVHQ]RPHUGLMNHQZLQWHUGLMNKHHWXLWHUZDDUG
'HULYLHUKHHIWHHQ]RPHUEHGHQHHQZLQWHUEHG'HZDWHUVWDQGLQHHQUHJHQULYLHU]RDOVGH0DDVNDQ
ÀLQNVFKRPPHOHQ
2SSODDWVHQZDDULQXLWHUZDDUGHQKXL]HQJHERXZG]LMQ]LMQGH]RPHUGLMNHQYHUKRRJGHQLVGH
ULYLHUEHGGLQJYHUGLHSW$OVHUPHHUZDWHUGRRUGHULYLHUVWURRPWVWLMJWKHWZDWHUVQHO

Onder de loep
+RRJLQGHEHUJHQLVKHWNRXGHQHUYDOWYHHOVQHHXZ$OVHUHHQGLNSDNVQHHXZOLJWYHUDQGHUHQGH
RQGHUVWHODJHQLQLMV=RRQWVWDDWHHQJOHWVMHU
'H5LMQGH5K{QHHQGH3R]LMQULYLHUHQGLHEHJLQQHQDOVJOHWVMHUULYLHUHHQNOHLQVWURRPSMHPHW
VPHOWZDWHUYDQGHJOHWVMHU9HUGHURSZRUGHQKHWJHPHQJGHULYLHUHQ
'H9ROJDHQGH'RQDX]LMQJHPHQJGHULYLHUHQ]HYRHUHQVPHOWZDWHUHQUHJHQZDWHUDI
'H7KHHPVGH6HLQHHQGH6FKHOGH]LMQUHJHQULYLHUHQ]HYRHUHQUHJHQZDWHUDI

Begrippen
bron

'HRRUVSURQJYDQHHQULYLHU'HSOHNZDDUKHWZDWHUVWURRPSMHVZRUGHQ

gemengde rivier

5LYLHUGLHZRUGWJHYRUPGGRRUVPHOWZDWHUHQUHJHQZDWHU

regenrivier

5LYLHUGLHZRUGWJHYRUPGGRRUUHJHQZDWHU
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Thema 3 Waterland (vervolg)
Samenvatting
sluis

%RXZZHUNLQHHQULYLHURINDQDDOPHWHHQVFKXLIZDQGRIPHWGHXUHQZDDUPHH
GHZDWHUVWDQGJHUHJHOGZRUGW

verval

+HWKRRJWHYHUVFKLOLQGHULYLHU

riviermonding

'HSOHNZDDUHHQULYLHUXLWPRQGWLQGH]HH

zomerdijk

'HODJHGLMNODQJVGHULYLHU

winterdijk

'HKRJHGLMNODQJVGHULYLHU

zomerbed

'HULYLHUEHGGLQJLQGH]RPHU

winterbed

'HULYLHUEHGGLQJLQGHZLQWHU
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thema 3

Waterland

Dit weet ik nu
Les 1 De Rijn
De Rijn is een belangrijke rivier in Europa. Over de Rijn worden veel goederen vervoerd.
• De Rijn begint als een klein stroompje in de Alpen in Zwitserland.
• Al snel wordt het een wildstromende bergrivier.
• Vanaf Basel wordt de Rijn steeds rustiger. Daardoor is er scheepvaart mogelijk.
• Tussen het Ruhrgebied en Rotterdam varen veel vrachtschepen over de Rijn.
• De monding van de Rijn heet Rijnmond. Dat is de plaats waar de Rijn de Noordzee in
stroomt.

Les 2 Aan de rivier
In Nederland zijn veel maatregelen genomen om het land in de buurt van rivieren veilig
bewoonbaar te maken en te houden.
• In Nederland zijn veel rivieren ingedamd.
• Een ingedamde rivier is smaller dan een natuurlijke rivier.
• Een rivier heeft een zomerbed en een winterbed.
• Om de rivier onder controle te houden maken mensen bij de rivier zomerdijken,
winterdijken, uiterwaarden en kribben.

Les 3 Onder de loep
gebergten
Alpen
Pyreneeën
+Apennijnen
+Valdajhoogte
gebieden
Ardennen
Kaukasus

wateren
Donau
Het Kanaal
Kaspische Zee
Middellandse Zee
Noordzee
Oostzee
Po
Rhône
Rijn
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Schelde
Seine
Straat van Gibraltar
Theems
Volga
Zwarte Zee
+ Adriatische Zee
+ Bosporus
+ Egeïsche Zee
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Thema 3: Lege topokaart

Thema 3: ingevulde topokaart

STAP 2

Begrippen

bron
De oorsprong van een
rivier. De plek waar het
water stroompjes worden.

gemengde rivier
Een rivier die wordt
gevormd door smeltwater
én regenwater.

regenrivier
Rivier die gevormd wordt
door regenwater.

sluis
Bouwwerk in een rivier
of kanaal met een
schuifwand of met deuren
waarmee de waterstand
geregeld wordt.

verval
Het hoogteverschil in de
rivier.

riviermonding
De plek waar een rivier
uitmondt in de zee.

zomerdijk
De lage dijk langs de rivier.

winterdijk
De hoge dijk langs de
rivier.

zomerbed
De rivierbedding in de
zomer.

winterbed
De rivierbedding in de
winter.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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