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1. Nederland, waterland 

Nederland en water horen bij elkaar als  peper en zout.  
Als je buiten om je heen kijkt, zie je al snel water:  
sloten, beekjes, rivieren, kanalen, vaarten, meren, 
plassen en de zee. 
Als Nederland geen dijken, duinen en dammen zou 
hebben, zou Nederland er totaal anders uitzien.  
West-Nederland zou verdwenen zijn in de zee (1). 
Dit boek gaat over Nederland en het water.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe veranderde de vorm van Nederlands door de 

eeuwen heen? 
 Wat zijn wadden, kwelders en slikken? 
 Wat zijn terpen, wierden en stellen? 
 Wat is een rivierdelta? 
 Wat is een polder? 
 Welke watersnoodrampen heeft Nederland gekend? 
 Hoe krijgen rivieren de ruimte in Nederland? 
 Wat is het Deltaplan? 
 Waarom daalt de bodem in Nederland? 
 Waarom wordt land soms teruggegeven aan de zee? 
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Vijfduizend jaar geleden 
Ongeveer 5000 jaar geleden zag ons land er 
heel anders uit dan nu. 
Het IJsselmeer bestond niet en de westkust 
van ons land was bij vloed een prooi voor het 
water. Bij eb viel de grond weer droog. 
Zulke drooggevallen gebieden noem je 
wadden, kwelders en slikken (1). 
Op enkele plekken lang de kust lagen 
duinen, maar die boden alleen 
bescherming in een stuk van het noorden 
(2). 
 
Achter de slikken lagen veenmoerassen (3).  
De veengrond ontstond doordat planten 
stierven. Normaal rotten planten weg, maar 
omdat de grond zo nat was, bleven 
plantenresten achter. Veengrond is een 
grondsoort die nog steeds rijk is aan 
plantenresten. 
Vanuit het oosten en zuiden stroomden 
rivieren ons land binnen. Ook die brachten 
net als de zee zand mee. Langs de rivieren 
ontstonden zandduinen (4). 

2. Hoe Nederland veranderde 
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onder water bij vloed 
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Tweeduizend jaar geleden 
Zo’n 3000 jaar later is de vorm van ons land al 
erg veranderd. Er is een binnenzee (1) ontstaan 
die in verbinding met de zee staat. Dat komt 
vooral door een veranderend klimaat. Veel regen 
en stormen maken het landschap anders.  
Het land bestaat nu vooral uit moerasveen. 
Duinen zitten al meer aan elkaar vast.  
Het zeewater slaat soms over de duinen.  
Sommige duinen verdwenen en de zee kon het 
land bij vloed binnenstromen . De zee nam zand 
mee terug de zee in bij eb, maar bij vloed spoelde 
er weer zand en vruchtbare zeeklei het land 
binnen. Zo ontstonden soms hogere delen in het 
landschap, waarop in de zomer gras ging groeien 
op de vruchtbare klei. Dat was een goede plek 
om schapen en koeien te laten grazen, maar ook 
om kleine nederzettingen te bouwen.  
Deze verhoogde plekken worden terpen (Fries-
land), wierden (Groningen) of  stellen (Zeeland) 
genoemd. Later gaan mensen zelf  deze 
verhogingen maken in het landschap om zich 

tegen de zee te beschermen (2). 
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Zevenhonderd jaar geleden 
De zee heeft Nederland nog verder 
veranderd. 
In het noorden ontstonden de Wadden-
eilanden en de Waddenzee (1). 
In Zeeland is veel land verdwenen. 
Mensen blijven op hun verhogingen wonen, maar 
de omringende landbouwgrond loopt vaak 
onder. In die tijd worden de eerste dijken 
aangelegd om het water buiten te houden. Ook 
worden sloten gegraven om het water uit de 
natte veengrond weg te krijgen. 
Aan de zeekant van de dijken (2) groeide 
langzaam een kleilaag. Als zo’n stuk nieuw land 
groot genoeg was, werd er een nieuwe dijk 
voorgelegd. Zo veroverden mensen beetje bij 
beetje het verloren land terug op de zee. Ook 
verdween hierdoor veel van de veengrond. 
Nederland was in die tijd nog steeds een erg nat 
waterland waar wel steeds meer delen werden 
drooggelegd. Toch nam de zee ook land terug. 
De zandgronden waren bijna onbewoond.  
Deze gronden waren onvruchtbaar. 
De rivieren brengen ook klei mee. Het wordt 

langs de rivieren afgezet. Ook 
daar was de grond vruchtbaar. 
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Er kwam niet alleen gevaar van 
overstromingen vanuit zee.  
Ook vanuit het achterland kon ons 
land overstromen. 
In zuidwest Nederland stroomden 
vroeger al drie grote rivieren uit in 
de zee: de Rijn (overgaand in Lek, 
Waal en IJssel), de Maas en de 
Schelde.  
Die zorgden voor een erg waterrijk 
rivierengebied.  
Bij veel regen of  veel smeltende 
sneeuw in de bergen bij de 
bronnen van de rivieren traden 
deze waterwegen buiten hun 
oevers.  
Het gebied waar deze drie rivieren 
samenkomen noemen we wel het 
Deltagebied (1).  
Het Deltagebied bestaat uit 
Zeeland, een deel van Zuid-
Holland en Noord-Brabant en een 
deel van België. 
 

3. Het deltagebied 

RijnRijn  MaasMaas  

Een delta zijn de aftakkingen 
van een rivier voordat deze 
de zee instroomt.  Delta’s 
zijn waterrijke gebieden. 
Delta’s ontstaan, doordat 
een rivier dicht bij zee 
langzamer gaan stromen. 

ScheldeSchelde  
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Rivierdijken 
Ook rivieren kunnen overstromen.  
Om dorpen langs rivieren te beschermen, werden dijken 
aangelegd. De waterstand is in het najaar en de winter 
hoger dan in de zomer. Daarom moeten rivieren in de 
breedte  kunnen groeien. Langs de rivier vind je daarom 
uiterwaarden. De uiterwaarden geven de rivier de 
ruimte om te kunnen overstromen. 

  De winterdijk De winterdijk is een tweede hogere is een tweede hogere 
dijk die bij een overstroming het dijk die bij een overstroming het 
land achter de dijk beschermt.land achter de dijk beschermt.   
Over de winterdijk loopt een weg.Over de winterdijk loopt een weg.  

  De uiterwaard De uiterwaard is het land tussen is het land tussen 
zomerzomer––  en winterdijk. Er graast vee op en winterdijk. Er graast vee op 
dit weiland. Bij overstroming wordt dit weiland. Bij overstroming wordt 
het veel weggehaaldhet veel weggehaald  

  De zomerdijk De zomerdijk is een lage dijk die de is een lage dijk die de 
rivier binnen zijn oevers houdt.rivier binnen zijn oevers houdt.  
Bij heel hoog water stroomt het water Bij heel hoog water stroomt het water 
over de dijk.over de dijk.  



Al heel lang heeft Nederland last gehad 
van overstromingen. Die watervloeden 
werden heel vroeger vaak naar een heilige 
genoemd.  
De Sint-Elisabethsvloed 
Een bekende vloed was de Sint-Elisabeths-
vloed (1) in het jaar 1421.  
Tijdens deze vloed raakte de rijke en zeer 
vruchtbare polder, de Grote Waard 
overstroomd. Meer dan zeventig dorpen 
verdwenen  voorgoed onder water. Nu is 
deze streek beter bekend als het 
natuurgebied de Biesbosch (2). 
 
De Sint-Felix kwade zaterdag (3) 
Vooral Zeeland had veel last van over-
stromingen. In 1530 en in 1532 verdween 
Noord-Beveland helemaal en Zuid-Beve-
land voor een deel onder het water.  
Achttien dorpen werden opgeslokt.  
Het betekende het einde van de rijke stad 
Reimerswaal (4). 

4. Grote overstromingen 

22  

11  

 

33  
44  



De vijfde Allerheiligenvloed (1) 
Deze vloed in het jaar 1570 zorgde voor 
overstromingen in Groningen, Friesland 
en Zeeland.  
Duizenden mensen verloren het leven. 
In Zeeland verdween het Land van 
Saeftinge in de golven. 
 
 
 
De watersnoodramp van 1953 
Deze ramp in 1953 wordt ook wel de 
Beatrixvloed genoemd. Zo’n ruim 1800 
mensen verloren het leven en 100.000 
mensen verloren hun huis en bezit-
tingen. 
Springtij en een harde noordwester-
storm stuwden het water hoger op dan 
normaal.  
Delen van Zeeland, Zuid-Holland en 
Noord -Brabant stroomden over. 
Deze ramp zorgde voor het ontstaan van 
het Deltaplan (zie bladzijde 14).  
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Op de kaart hiernaast zie je dat Nederland een 
echt polderland is. Alles behalve de kleur grijs 
is poldergebied. 
Een polder is een door dijken omringd stuk 
land (1), waarbinnen de mens de waterstand 
kan regelen. 
In het noordwestelijk en westelijk deel van ons 
land waren vroeger veel meren.  
In de eerste helft van de 16e eeuw ontdekte 
men een manier om die meren droog te maken. 
De belangrijkste reden voor het droog maken 
van die meren was het winnen van extra 
landbouwgronden.  
Vroeger noemde men dit een droogmakerij.  
Nu noemen we het een polder.  
Die eerste meren werden met de hulp van wind-
molens leeggepompt. Ze stonden in een rij en 
de windkracht liet een vijzel (2) draaien die het 
water wegpompte. Veel molens staan nog als 
een monument in het polderlandschap. 
Later namen stoomgemalen het werk van de 
molens over. Nu pompen dieselgemalen of  
elektrische gemalen het overtollige water weg. 
 

5. De polder 

IJsselmeerpolders 

Noodelijke veenpolders 

Zeekleipolders Noord 

Rivierpolders  

Veenpolders Noord 

Veenpolders West 

Zeekleipolders Zuidwest 
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ringdijk 
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Zo wordt een polder gemaakt. 

11  
22  

 

 

 

De bodem ligt lager dan het 
omringende land. De polder 

wordt een soort badkuip 
bij veel regen. Veel 
sloten vangen het 
water op. 

Gemalen pompen teveel water naar 
de ringvaart. De ringvaart loost het 
water op rivieren. 

De aanleg begint met een ringdijk (a) 
rond het water. De grond voor de dijk 

wordt uitgegraven aan de buitenkant. 
Daar ontstaat de ringvaart (b). 

Het begint met een waterrijk  
of moerasachtig gebied. 

Het doel is om van dit gebied 
land te maken. 
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bb  

Molens of gemalen (c) langs de 
ringdijk pompen het water naar 
buiten in de ringvaart. Langzaam 
verschijnt de bodem van het meer of 
moeras.  cc  

 

 

 



Veengronden 
Je hebt al gelezen dat vooral stormen, regen-
water en smeltende sneeuw de oorzaak kunnen 
zijn van overstromingen. 
Maar één van de belangrijkste oorzaken van 
watervloed was de mens zelf.  
Nederland was een moerasachtig veengebied (1). 
Mensen groeven geulen, sloten en greppels om 
het water weg te laten lopen.  
Hierdoor werd het veengebied steeds droger, 
waardoor de bodem langzaam begon te dalen. 
Turf 
Later ontdekte men dat het gedroogde veen 
(plantenresten) een goede brandstof  was.  
Die brandstof  werd turf  (2) genoemd. 
Om turf  te steken moest de grond droog zijn (3). 
Dus er kwamen steeds meer sloten en meren.  
En de bodem daalde steeds meer.  
Op sommige plekken was dat wel drie tot vier 
meter. Hoge dijken waren nu de enige oplossing 
om het water te keren. 

6. De grond daalt 
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Het Deltaplan 
Na de watersnoodramp van 1953 wordt een 
plan gemaakt om de kwetsbare gebieden, 
Zeeland, Zuid-Holland en Brabant, veilig te 
maken tegen de dreiging van het water.  
Aan dit Deltaplan is ruim 40 jaar gewerkt.  
Men besloot om de zee door grote dammen 
buiten te houden. Zo hoefden niet alle dijken 
landinwaarts verhoogd te worden.  
Het Deltaplan was klaar in 1997 en bestond uit 13 grote 
werken. Je leest twee van deze werken. 

7. De strijd tegen het water 

De Maeslantkering (1997)l igt in de Nieuwe 
Waterweg bij Hoek van Holland. De kering bestaat 
uit twee drijvende deuren. Na sluiting worden de 
deuren gevuld met water. Ze worden alleen gesloten 
bij zware storm, want anders hinderen ze de 

 

De Oosterscheldekering (1986) is 9 kilometer lang.  
De kering bestaat uit beweegbare schuiven die alleen dicht 
gaan bij zware storm. Het voordeel is dat de Oosterschelde 
zout bleef en niet zoet werd, waardoor flora en fauna bleven 
bestaan. Over de waterkering loopt een weg. 

ZEELAND 

BRABANT 

ZUID-HOLLAND 



Stijgend water 
Is Nederland nu echt helemaal veilig?  
Nederland zal altijd kwetsbaar blijven.  
Wetenschappers zeggen dat de zeespiegel de 
komende eeuw met 1 meter zal stijgen.  
Verhogen we dan alle dijken met 1 meter? 
De overheid wil het water meer de ruimte geven, 
want als  het water niet de ruimte krijgt, zal ze 
die ruimte zelf  gaan terugnemen. 
 
Ontpolderen 
Vroeger werd overtollig water snel weggepompt 
uit polders . Het nadeel was dat in droge zomers 
de grond steeds verder daalde.  
Tegenwoordig houdt men het water steeds meer 
vast. Er zijn plannen om enkele polders terug te 
geven aan het water om een extra waterbuffer 
te hebben. Soms wordt een polder opgeofferd 
om een rivier meer ruimte te geven.  
Je noemt dat ontpolderen. 
Eén ding is wel zeker: Nederland moet steeds 
beter leren leven met het water. 

8. Modern waterbeheer 



9. Filmpjes  

Het Klokhuis: Dijken 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

dijken/#q=dijken  

Watersnoodramp 1953 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-

watersnoodramp-van-1953-de-dijken-
breken-door/#q=dijken  

Overstromingen voorkomen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/

overstromingen-voorkomen-ruimte-voor
-de-rivier/#q=uiterwaarden  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-dijken/#q=dijken
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-dijken/#q=dijken
https://schooltv.nl/video/de-watersnoodramp-van-1953-de-dijken-breken-door/#q=dijken
https://schooltv.nl/video/de-watersnoodramp-van-1953-de-dijken-breken-door/#q=dijken
https://schooltv.nl/video/de-watersnoodramp-van-1953-de-dijken-breken-door/#q=dijken
https://schooltv.nl/video/overstromingen-voorkomen-ruimte-voor-de-rivier/#q=uiterwaarden
https://schooltv.nl/video/overstromingen-voorkomen-ruimte-voor-de-rivier/#q=uiterwaarden
https://schooltv.nl/video/overstromingen-voorkomen-ruimte-voor-de-rivier/#q=uiterwaarden






Bronnen  

http://www.waterland.net/ 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deltawerken 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer_in_Nederland 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiterwaard 

 

 



Colofon en voorwaarden 
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