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  1. Dijken en duinen 

Bij Nederland denken veel mensen aan water.  
Veel water! 
In het westen en noorden grenst ons land aan de Noordzee. 
In het binnenland vind je een wirwar van rivieren, kanalen, 
meren, plassen en sloten. 
Dat water kan veel plezier, maar ook voor gevaar zorgen. 
Het woordje neder in Nederland betekent omlaag of  beneden. 
Een groot deel van Nederland ligt lager dan de zee. 
Nederland wordt daarom ook wel de Lage Landen genoemd. 
Het water van de zee kan ons bedreigen.  
Dit boek gaat over hoe Nederland zich beschermt tegen dat 
water. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een waterkering? 
 Hoe ontstaan duinen? 
 Heeft Nederland er altijd hetzelfde uitgezien? 
 Wat is een terp? 
 Hoe wordt een dijk gemaakt? 
 Wat voor soorten dijken zijn er? 
 
 

 



  2. Nederland, waterland 

Waterkering 
Ons land is een echt waterland. Al dat water 
in ons land wordt geregeld. Het water mag 
alleen op die plaatsen komen waar de mens 
het wil hebben. Op plaatsen waar het water 
niet mag komen, moet het water gekeerd 
(tegengehouden) worden.  
De bekendste waterkeringen zijn: 
1. Dijken en dammen 
2. Duinen. 
Onder water 
Nederland ligt vol met dijken, duinen en 
dammen. In Nederland vind je meer dan 16 
duizend kilometer dijk.  
Het zijn dijken aan de kust, maar er zijn ook 
dijken die het water in rivieren keren. 
Wat zou er gebeuren als die waterkeringen er 
opeens niet meer zouden zijn?  
Kijk naar het kaartje hiernaast (3). 
Je ziet dat meer dan de helft van Nederland 
zou overstromen. Alleen het hoger gelegen 

deel van Nederland blijft droog. 
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Natuur 
Duinen zijn de oudste waterkering in ons land. 
Ze bestaan al duizenden jaren. Ze zijn ontstaan door de 
natuur. Je noemt duinen daarom een natuurlijke water-
kering. Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust. 
Hoe maakt de natuur duinen? 
Hieronder zie je hoe zee, zon, wind en planten meehelpen 
om duinen te maken. Volg de nummers. 

  3. Duinen 

44  11    De zee De zee is ondiep. De kust is zandig.is ondiep. De kust is zandig.  
De zee brengt zand naar de kust.De zee brengt zand naar de kust.  

  De zon De zon droogt het natte droogt het natte 
zand aan de kust.zand aan de kust.  
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  De wind De wind blaast het droge zand blaast het droge zand 
verder het strand op.verder het strand op.  
Soms komt er een klein hoopje Soms komt er een klein hoopje 
zand. zand.   
Het is het begin van een duin.Het is het begin van een duin.   
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  Op het duin gaat Op het duin gaat helmgrashelmgras  
groeien. De wortels houden groeien. De wortels houden 
het zand goed vast.het zand goed vast.  
Soms helpt de mens met Soms helpt de mens met 
aanplanten.aanplanten.  

  Voor een duin kan een Voor een duin kan een 
nieuw duin groeien.nieuw duin groeien.  
Zo ontstaat Zo ontstaat een duinenrijeen duinenrij..  
Kijk maar naar de plaatjes Kijk maar naar de plaatjes 
A tot en met E.A tot en met E.  
Jonge duinen Jonge duinen liggen liggen 
dichtbij, dichtbij, oude duinen oude duinen juist juist 
ver van de zee.ver van de zee.  
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Duinen in Nederland 
Waar vind je in Nederland duinen? 

  De Zeeuwse duinen vormen vormen 
het hoogste deel van de pro-het hoogste deel van de pro-
vincie Zeeland.vincie Zeeland.   
Er is een klein stuk duin bij Er is een klein stuk duin bij 
Westkapelle dat te laag is. Westkapelle dat te laag is. 
Daar ligt Daar ligt de Westkapelse de Westkapelse 
zeedijk zeedijk (2).(2).  
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  De Hollandse duinen liggen langs de kust liggen langs de kust 
van Zuidvan Zuid--Holland en NoordHolland en Noord--Holland.Holland.  
Hier vind je duinen van ruim 50 meter hoog. Hier vind je duinen van ruim 50 meter hoog. 
Bij Petten mist een stuk duin. Daar ligt Bij Petten mist een stuk duin. Daar ligt de de 
Hondsbossche Zeewering Hondsbossche Zeewering (1).(1).  

11  

duinen 

22  

11 

  De Waddeneilanden bestaan voor bestaan voor 
een groot deel uit duinen. Achter de een groot deel uit duinen. Achter de 
duinen licht een strook polderland.duinen licht een strook polderland.   



  4. Onder water 

Nederland vroeger 
Hiernaast zie je een kaart van Nederland.  
Zo zag Nederland er ongeveer 2000 jaar 
geleden uit. Dijken bestonden nog niet. 
In die tijd hoorde het zuiden van het land 
bij het Romeinse Rijk. 

  

  

  Dit was Dit was het hoge deel van ons land. .   
Hier stroomde het land niet onder.Hier stroomde het land niet onder.   
In dit deel woonden mensenIn dit deel woonden mensen  

  Dit was hele vruchtbare grond. Dit was hele vruchtbare grond.   
Daarom woonden er mensen. Daarom woonden er mensen.   
Soms liep het land onder water. Soms liep het land onder water. 
Mensen bouwden er heuvels om op Mensen bouwden er heuvels om op 
te wonen. Je noemt het te wonen. Je noemt het terpen of terpen of 
wierdenwierden  (2).  Terpen  zijn de eerste (2).  Terpen  zijn de eerste 
waterkeringenwaterkeringen  door de mens.door de mens.   

  Dit zijn de Dit zijn de wadden. .   
Ze liepen met vloed onder. Ze liepen met vloed onder.   

De duinen De duinen waren toen nog jong. waren toen nog jong.   
Ze waren nog niet zo hoog als nu.Ze waren nog niet zo hoog als nu.  
Het zeewater stroomde bij vloed vaak nog Het zeewater stroomde bij vloed vaak nog 
het land binnen. het land binnen.   
Bij eb trok het water zich weer terug.Bij eb trok het water zich weer terug.   

Achter de duinen was de grond Achter de duinen was de grond 
drassig. Dat kwam door de vloed.drassig. Dat kwam door de vloed.   
Het was een soort Het was een soort moerasmoeras. . (1)(1)  
Je kon er niet wonen.Je kon er niet wonen.  
Er waren ook kleine meren.Er waren ook kleine meren.   
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Terpdorpen 
Terpen en wierden waren een goede oplos-
sing. Soms bouwden mensen losse terpen aan 
elkaar vast. Dat werd een terpdorp (1). 
Bij een overstroming kon je geen kant meer op. 
Je zat vast op de terp. En het akkerland om de 
terp stond onder water. 
Mensen bedachten een betere oplossing. 
 
De eerste dijken 
Een dijk was veel werk, maar een lange dijk 
beschermde grote stukken land.  
Ook de akkers bleven droog achter zo’n dijk.  
De eerste dijken werden ongeveer 1000 jaar 
geleden aangelegd. Ze waren nog niet sterk. 
Bij storm en springvloed braken ze vaak door. 
Die oudste dijken werden vooral in het noorden 
gebouwd (2). Daar was de grond vruchtbaar. 
Oude dijken vind je ook langs de rivieren (3). 
De rivieren brachten vruchtbare klei mee. 
Boeren verbouwden er graag hun gewassen 

op. 
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  5. Soorten dijken 

1. De zeedijk 
Zeedijken liggen aan de kust.  
Zeedijken beschermen het binnenland tegen het zeewater. 

 

  De ondergrond moet de dijk kunnen moet de dijk kunnen 
dragen, maar moet ook waterdicht dragen, maar moet ook waterdicht 
zijn. Klei, zand en veen zijn goede zijn. Klei, zand en veen zijn goede 
grondsoorten.grondsoorten.  

zandzand 

kleiklei 

asfaltasfalt 

  

Zeekant van de dijkZeekant van de dijk 

BinnenlandBinnenland 

grasgras 

  De kwelsloot vangt het zeewater op dat vangt het zeewater op dat 
onder de dijk doorsijpelt.onder de dijk doorsijpelt.  

Aan de zeekant is de dijk extra Aan de zeekant is de dijk extra 
sterk gemaakt. sterk gemaakt.   
Daarvoor worden allerlei materi-Daarvoor worden allerlei materi-
almen gebruikt:almen gebruikt:  
1.1.  AsfaltAsfalt  
2.2.  Grote stenen van beton of Grote stenen van beton of 

basaltbasalt  
3.3.  Een houten schotEen houten schot  
4.4.  FilterdoekFilterdoek  
5.5.  GrindGrind  
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2. De rivierdijk 
In Nederland stromen veel grote rivieren, zoals de Rijn,  
de Maas, de IJssel, de Lek, en de Waal.  
Het waterpeil kan heel erg verschillen.  
Dat heeft veel te maken met regen– en sneeuwval.  
Rivieren moeten daarom de ruimte hebben om in de 
breedte te kunnen groeien. 

   De rivier (1) (1) begint klein, ergens begint klein, ergens 
hoog in de bergen. hoog in de bergen.   
Sneeuw smelt en het smeltwater Sneeuw smelt en het smeltwater 
stroomt de berg af. stroomt de berg af.   
De rivier stroomt verder en wordt De rivier stroomt verder en wordt 
breder. Een rivier eindigt in de zee.breder. Een rivier eindigt in de zee.   
In het najaar en winter is het water In het najaar en winter is het water 
hoger dan in de zomer.hoger dan in de zomer.   

  De zomerdijk (2(2) ) is een lage dijk die is een lage dijk die 
de rivier binnen zijn oevers houdt.de rivier binnen zijn oevers houdt.   
Bij te hoog water stroomt het water Bij te hoog water stroomt het water 
over de dijk heen.over de dijk heen.  

  De winterdijk (3) (3) is een tweede is een tweede 
hogere dijk die bij een overstroming hogere dijk die bij een overstroming 
het land achter de dijk beschermt.het land achter de dijk beschermt.   
Over de winterdijk loopt een weg.Over de winterdijk loopt een weg.  

  De uiterwaard (4(4) ) het land tussen de het land tussen de 
zomerzomer––  en winterdijk in.en winterdijk in.  
Er graast vee op dit weiland. Er graast vee op dit weiland.   
Bij een overstroming wordt het vee Bij een overstroming wordt het vee 
vlug weggehaald.vlug weggehaald.  
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  Om het meer legde men eerst een dijk.Om het meer legde men eerst een dijk.  
Het was Het was de ringdijk (1). (1).   
De dijk was van grond gemaakt. De dijk was van grond gemaakt.   
Door dat graven ontstond ook een vaart.Door dat graven ontstond ook een vaart.  
Dit was Dit was de ringvaart (2). Het water uit (2). Het water uit 
het meer werd in de ringvaart gepompt. het meer werd in de ringvaart gepompt. 
Dat gebeurde Dat gebeurde met molens (3). (3).   
Op de bodem van het meer werden Op de bodem van het meer werden 
weilanden en akkers aangelegd. weilanden en akkers aangelegd.   

3. De ringdijk 
Je hebt al gelezen dat er veel moerasgebied was 
in Nederland. Je kon er niet wonen.  
Er kwamen alleen steeds meer mensen in de Lage 
Landen wonen. Er was dus meer grond nodig.  
Veel moerassen en meren werden drooggemaakt. 
Hoe gebeurde dat?  Bekijk eerst dit filmpje. 

  Dit was vroeger het meer. Nu is het Dit was vroeger het meer. Nu is het 
droog land. Je noemt het ook wel droog land. Je noemt het ook wel 
een droogmakerij of of een polder..  
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de ringdijk de ringdijk  

de ringvaart de ringvaart  
  het meer het meer  

https://www.youtube.com/

watch_popup?v=LF1tqItqNPA 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=LF1tqItqNPA
https://www.youtube.com/watch_popup?v=LF1tqItqNPA


  6. De strijd tegen het water 

Onderhoud 
Alle dijken worden goed nagekeken. Zijn ze hoog genoeg? 
Zijn ze sterk genoeg? 
Soms worden dijken hoger gemaakt. De zee stijgt heel 
langzaam. Dus dijken moeten ook hoger worden.  
Het water ligt altijd op de loer.  
Door de eeuwen heen voerde Nederland een gevecht tegen 
het water. Soms won het water, maar de mens bedacht altijd 
weer een plan om het water te slim af  te zijn. 
Het water won: 

  In het jaar 1953 was er een grote In het jaar 1953 was er een grote 
stormvloed aan de kust. stormvloed aan de kust.   
In Zeeland en ZuidIn Zeeland en Zuid--Holland braken Holland braken 
sommige dijken.sommige dijken.  
Grote delen land kwamen onder Grote delen land kwamen onder 
water te staan.water te staan.  
Bij deze Bij deze watersnoodramp  verver--
dronken bijna 200 mensen.dronken bijna 200 mensen.   
Na de ramp maakte men een plan Na de ramp maakte men een plan 
om Nederland veiliger te maken. om Nederland veiliger te maken. 
Het is een plan met hoge dijken en Het is een plan met hoge dijken en 
sterke dammen.sterke dammen.   
Dit plan heet Dit plan heet het Deltaplan..  

  In januari 1995 valt er veel regen. In januari 1995 valt er veel regen. 
Het water in de rivieren de Rijn, de Het water in de rivieren de Rijn, de 
Maas en de Waal blijft maar stijgen. Maas en de Waal blijft maar stijgen. 
Zijn de rivierdijken wel sterk genoeg?Zijn de rivierdijken wel sterk genoeg?  
Bijna 250 duizend mensen moeten Bijna 250 duizend mensen moeten 
weg uit hun huis, want misschien weg uit hun huis, want misschien 
gaat het wel fout. gaat het wel fout.   
Het loopt gelukkig goed af. Het loopt gelukkig goed af.   
Toch komt er een plan om alle dijken Toch komt er een plan om alle dijken 
langs de rivieren hoger en sterker te langs de rivieren hoger en sterker te 
maken.maken.  



  7. Filmpje 

Het klokhuis: Dijkversterking 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dijkversterking/  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-dijkversterking/






  Bronnen 

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

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering) 



  Colofon en voorwaarden 
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