Antwoordmodel bij lesbrief Watersnoodramp 1953
verschenen in De Geokrant 67 voorjaar 2010
Opdracht 1
Schema 2
Waar speelt de film De Storm zich af?
In welk jaar speelt de film?
Wat is er toen in dat deel van Nederland gebeurt?
Waardoor is die ramp gebeurt?
Wie zijn de hoofdpersonen in de film?

In Zeeland.
1953
Grote delen werden overstroomd.
Door harde wind en hoog water.
Een Zeeuws meisje en een luchtmachtsergeant.

Opdracht 2
a
De kleur paars geeft het land aan dat beneden zeeniveau ligt.
b
Het westen en noorden
c
Ongeveer 35%
d
In Noord-Nederland hadden de mensen terpen (wierden e.d) opgeworpen.
Opdracht 3
a
Vlieden betekent vluchten.
b
Met hoog water zit je er droog.
c
1 De vliedberg is niet zo groot.
2 De akkers lopen nog wel onder water.
Opdracht 4
a
A Schouwen
B Duiveland
C Walcheren
D Zuid-Beveland
b
Scelt = Oosterschelde
Hont = Westerschelde
c
Er zijn dijken getekend en die had je niet in 500.
Opdracht 5
5
De Sint-Elisabethsvloed
b
Zeeland en Zuid-Holland (en Vlaanderen)
c
Nee, door de Hoekse en Kabeljauwse twisten waren de dijken verwaarloosd.
5
De Biesbosch
Opdracht 6
a
Een zware storm en springvloed
b
Ja, het KNMI heeft wel gewaarschuwd.
c
Voor de diensten van het KNMI moest toen worden betaald en de meeste gemeenten hadden
geen abonnement.
Opdracht 7
a
Een extra hoge vloed
b
Er was geen of weinig onderhoud gepleegd.
c
Het getroffen gebied lag erg afgelegen.
d
Nu is de communicatie via bijvoorbeeld mobiele telefoons, internet e.d. veel beter.
e
Om te voorkomen dat er besmettelijke ziekten uitbraken.
Opdracht 8
Zie de kaart in de atlas.
Opdracht 9
Vraag weggevallen: Waaraan kun je zien dat men bij het (Polygoon)journaal geen flauw idee had van
de ernst van de ramp in Zeeland?
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Antwoord: In de reportage wordt Zeeland helemaal niet genoemd. Er wordt ook gesproken over
tientallen doden, terwijl het er tegen de 2000 waren.
Opdracht 10
a
Halsteren ligt ten noorden van Bergen op Zoom.
b
Tijdens het redden van een moeder en haar baby verdronk de moeder. Mijnheer Huuskens
heeft het hier nog steeds moeilijk mee.
Opdracht 11
Eigen antwoord en argumentatie van de leerling.
Opdracht 12
a
Niet waar
b
Waar
c
Niet waar
Opdracht 13
a
Als de kustlijn korter is, zijn er minder dijken. De kans op een doorbraak wordt dan ook kleiner.
b
Door de eilanden via dammen met elkaar te verbinden.
Opdracht 14
a
A Rotterdam
B Zierikzee
C Middelburg
D Vlissingen
1 Stormvloedkering Hollandse IJssel
2 Zandkreekdam
3 Veersegatdam
4 Grevelingendam
5 Volkerakdam
6 Haringvlietdam
7 Brouwersdam
8 Oosterscheldekering
c
50 jaar
d
Dan zou de haven van Antwerpen onbereikbaar worden.
Opdracht 15
a
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland
b
De kering bestaat uit schotten die alleen bij gevaar worden gesloten.
c
Om het zout-watermilieu van de Oosterschelde te behouden.
Opdracht 16
a
De Maeslantkering
b
Hoek van Holland
c
Bij gevaar voor overstroming van het achterland worden de beide delen naar elkaar toe
bewogen en afgezonken.
d
De Nieuwe Waterweg
e
Rotterdam en omstreken
f
De havens van Rotterdam zijn onbereikbaar als de kering is gesloten. Dit betekent veel verlies
van inkomsten.
Opdracht 17
a
De belangrijkste verbindingen in Zuidwest-Nederland in 1950 en 2000.
b
In 2000 zijn er meer wegen en meer vierbaanswegen.
c
Nee.
d
Nee.
e
De relatieve afstand is korter geworden.
Opdracht 18
ab
Eigen mening van de leerling.

Antwoordmodel lesbrief Watersnoodramp 1953 De Geokrant 67 © ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen 2010

