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Lesbrief

Nederland Waterland

Docentenhandleiding

Bart Bongaards reikt aan prof. dr. J. A. van der Schee de eerste
Bosatlas van Nederland Waterland uit

Inhoud en niveau
Eind mei 2011 reikte jeugddijkgraaf Bart Bongaards de Bosatlas van Nederland Waterland uit aan prof. dr. J. A. van der
Schee. Elke middelbare school in Nederland kreeg daarna
tien exemplaren om in de klas mee te werken. De atlas staat
vol met prachtige kaartjes, foto’s en handige tekstjes voor
de leerlingen en docenten.
Deze lesbrief bestaat uit een serie vragen bij deze atlas. De
lesbrief is bedoeld voor de bovenbouw havo/vwo en sluit
goed aan bij het examendomein ‘Wonen in Nederland’.
De opdrachten zijn gesorteerd en getiteld naar de hoofdstukken van de atlas en belichten vooral de (bescherming
van de) westelijke kustgebieden van Nederland. Er is
tevens een aantal opdrachten over de zandsuppleties aan
de Delflandse kust en dan speciaal over het project Zandmotor voor de kust van Ter Heijde in het Westland. Met dit
onderwerp wordt uitgezoomd naar de zandsuppleties in
Dubai en zandtekorten in China. Ten slotte is er een casusopdracht.
Behalve de Bosatlas van Nederland Waterland hebben de
leerlingen ook de Grote Bosatlas (53e editie) en het internet
nodig.
U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor
leerlingen is de kleurenversie van de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op het docentendeel van deze
website vindt u ook de antwoorden bij de opdrachten.

De klas van jeugddijkgraaf Bart Bongaards
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Leerlingenmateriaal

c

Inleiding
Voor het examenonderwerp ‘Wonen in Nederland’ moet je
kennis hebben van actuele vraagstukken over overstromingen en wateroverlast in Nederland. Uiteraard vind je alles
wat je moet weten in het lesboek, maar deze lesbrief kan
je meer kennis en inzicht in de lesstof geven. Deze lesbrief
is geschreven bij een nieuwe atlas, waarvan elke school er
tien gratis heeft gekregen. Het is de Bosatlas van Nederland
Waterland. Behalve deze atlas heb je ook de Grote Bosatlas
(53e editie) en het internet nodig.
Bij de vragen staat welke kaartbladen je moet gebruiken.
Als er WB tussen haakjes staat, dan verwijst dat naar de
Water Bosatlas. Uit deze atlas moet je de kaarten maar ook
de teksten gebruiken om de antwoorden te vinden. Daarnaast moet je soms een artikel lezen of een foto bekijken.
Als je de ‘gewone’ Grote Bosatlas moet gebruiken staat er
GB bij de vraag.

Opdracht 4
a Leg het verschil uit tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging. (WB 46D)
b Welke gebieden hebben het meeste last van zeespiegelstijging? (GB 48D)
c Waarom hebben die gebieden het meeste last van zeespiegelstijging? (GB 48D)

Geef een voorbeeld van lokale waterberging in jouw
omgeving.

Foto 1

De Kamperzeedijk, deel van de dijkring rond de Masten-

broekpolder bij Zwolle

Je begint met een aantal vragen waarmee je kennis over
waterwerken en de strijd van Nederland tegen het water
wordt opgefrist.
Geschiedenis
Opdracht 1
a Welke twee grote plannen zijn er in het verleden uitgevoerd om Nederland te beschermen tegen de zee?
(WB 12 en 13)
b Kustlijnverkorting is een gevolg van de aanleg van
dijken, dammen en keringen. Bekijk WB 13B en noteer
twee extra voordelen van kustlijnverkorting.
c Noem drie taken van een waterschap in Nederland.
(WB 20 en 21)
d Hoe wordt een waterschap in het westen van Nederland
genoemd? (WB 20)
In de media wordt veel over klimaatverandering gesproken
en ook tijdens de aardrijkskundelessen komt dit onderwerp
aan bod. Hoe kunnen we de gevolgen van klimaatverandering beperken voor een land als Nederland? Daar gaan de
volgende opdrachten over.
Klimaatverandering en veiligheid – algemeen
Opdracht 2
a Waaruit blijkt dat het klimaat verandert? (WB 43)
b Noem twee belangrijke gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. (WB 43)
Opdracht 3
a Beschrijf en verklaar het verband tussen de kaarten
WB 44A en 44B.
b In de tekst wordt gesproken over lokale waterberging.
Wat houdt lokale waterberging in? (WB 44)
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Opdracht 5
Bekijk foto 1.
a Wat is een dijkring? (WB 46)
Gebruik GB 48A om de dijkringen in Nederland te bekijken.
b Waarom vind je dijkringen vooral in het westen van het
land?
c Wat is het doel van het Deltaprogramma? (WB 47)
Klimaatverandering en veiligheid – zandsuppleties
De Nederlandse kust moet worden beschermd tegen de zee.
Dat kan door het aanleggen van dijken, maar tegenwoordig wordt er ook gebruikgemaakt van zandsuppleties. Dit
is nodig omdat tegenwoordig voor sommige delen van de
Nederlandse kust meer zand door de zee wordt afgevoerd
dan er wordt aangevoerd. Er ontstaat dus een tekort aan
zand. Die zandtekorten kunnen gevaar opleveren, omdat de
zee zo steeds dichter naar het land komt. Bij hoogwater en
stormen zijn delen van Nederland dan onbeschermd.
Om te voorkomen dat de mens keer op keer moet ingrijpen, zijn de zandsuppleties bedacht. Na het neerleggen
van het zand mogen de zee en de wind zelf zorgen voor
het verspreiden van het zand. Binnen een bepaalde bandbreedte mag de kust bewegen, zodat water en wind vrij
spel hebben. Dit noemen we ‘dynamisch handhaven’. Dat is
duurzaam, want er wordt minder ingegrepen in natuurlijke
processen. Het is ook goedkoper, omdat er minder vaak
moet worden ingegrepen. Minder mankracht en minder
gebruik van machines bespaart geld.
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Dijken zijn goedkoper om aan te leggen, maar ze zijn ook
kwetsbaarder. De kust heeft immers geen ruimte om zichzelf te herstellen. Dijken moeten dus alsmaar verzwaard
worden, ook landinwaarts. Uiteindelijk is dat erg duur en
kan het ten koste gaan van leefgebied en natuur. Soms zijn
deze ‘harde’ kustverdedigingswerken wel noodzakelijk,
om direct de veiligheid te garanderen of om zandverlies te
stoppen.
De volgende opdrachten gaan over zandsuppleties en een
megasuppletie: de Zandmotor.
Opdracht 6
a Wat is het verschil tussen het strand en de zeereep?
(WB 48)
b Waarom zijn er zandsuppleties nodig? (WB 48 en 49)
c Bekijk foto 2 en beschrijf hoe zandsuppletie tot stand
komt. (WB 48 en 49)
Opdracht 7
Lees tekst 3 en 4 en bekijk figuur 5.
a Waar komt het zand voor de suppleties vandaan?
(WB 49)
b Wat is het verschil tussen zandsuppleties en een ‘harde’
kustbescherming?

Foto 2

Tekst 3

De Zandmotor I

Net als bij de reguliere zandsuppletie komt het zand uit
zandwinplaatsen op een diepte van meer dan 20 meter,
10 kilometer uit de kust. Er wordt geprobeerd om bij
de winplaatsen de schade aan het bodemleven zo klein
mogelijk te houden. Daarnaast wordt gekeken of de
zeebodem een vorm kan krijgen waardoor de rijkdom aan
zeeleven toeneemt.
Ook wordt onderzocht of de hypothese klopt dat in één
keer 20 miljoen kuub opzuigen minder schadelijk is dan
elke twee tot vijf jaar 500 duizend kuub. Het zeebodemleven zou in het geval van de Zandmotor een langere
hersteltijd worden gegund. Veldonderzoek ter plaatse en
modelonderzoek moeten dat nog uitwijzen. De Zand
motor is wellicht ook goedkoper dan de huidige kust
versteviging.
Slaagt de proef, dan is Nederland een fraai exportproduct
rijker en wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven in
de waterstaatsgeschiedenis. Buitendijk: ‘Want ook in
China, India en op tal van andere plaatsen is behoefte
aan kustverdediging. En het mooie is dat de natuur het
werk doet.’
Bron: René Didde, de Volkskrant, 27 maart 2010

Een sleephopperzuiger spuit zand voor de kust van Ter Heijde
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Tekst 4 De Zandmotor II

De provincie Zuid-Holland wordt groter. Iets ten noorden van Ter Heijde zal over enige tijd een eigenaardig
haakvormig schiereiland de zee in steken. De uitbreiding
is echter tijdelijk. Over een jaar of twintig zal het schier
eiland alweer grotendeels verdwenen zijn. Dat is conform
het plan, zegt Kor Buitendijk, directeur van het project.
‘De zeestroming, golven en wind zullen zand van het
eiland meevoeren langs de kust. Daardoor ontstaat direct
nieuw strand, en na enige jaren zullen op het strand ook
nieuwe duinen worden gevormd.’
De Zandmotor is een proefproject dat 70 miljoen euro
gaat kosten. Als de Zandmotor de eerste jaren doet wat
hij moet doen, verschijnen er mogelijk op meerdere plaatsen langs de kust dergelijke zandplaten.
Het schiereiland mag dan afbrokkelen, van ‘wegwerp
natuur’ mogen we niet spreken, zegt Buitendijk. ‘Naast
een veilige kust krijgen we door de Zandmotor een breder strand en een duurzame duinenrij. De verbrede kust
wordt ook natuurlijker. We kunnen later ook nog besluiten om de Zandmotor aan te vullen met nieuw zand.’
De Zandmotor zorgt voor een groter, natuurlijker overgangsgebied tussen land en zee. ‘Aan de zeezijde ontstaan lagunes en zandbanken, waar zeehonden terecht
kunnen, waar rust- en foerageergebieden voor vogels
ontstaan en vissen paaiplaatsen vinden’, zegt Oome.
Bron: René Didde, de Volkskrant, 27 maart 2010

Opdracht 9
Gebruik nogmaals tekst 3.
Bekijk de volgende filmpjes:
– www.youtube.com/watch?v=hSA4FebE6_8
– www.youtube.com/watch?v=IYe8pUZ0Yz0&feature=rel
mfu.
Welke voordelen van de Zandmotor worden in tekst 3
besproken?
Opdracht 10
Bekijk nogmaals figuur 5. Bekijk foto 6 en het filmpje op:
www.youtube.com/watch?v=neSmrQkKuPY&feature=related.
Er zijn protesten tegen de aanleg van de Zandmotor. Noteer
twee bezwaren van het actiecomité.
Foto 6

Artist impression van de Zandmotor als al het zand is

opgespoten

Opdracht 8
Gebruik nogmaals tekst 3 en 4 en figuur 5.
a Noem twee voordelen van de aanleg van de Zandmotor
ten opzichte van normale zandsuppleties. (WB 48 en 49)
b Beschrijf het verschil tussen WB 48C1 en 48C2.

Figuur 5

Project Zandmotor
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Dit zand vormt een

Fase 3

Door wind, golven en

Fase 1 Voor de kust bij

Fase 2

Ter Heijde wordt 21,5 miljoen

kunstmatig schiereiland van

stroming verspreidt het zand

kubieke meter zand gestort

zo’n 100 ha groot (= 200 voet-

zich de komende twintig jaar

balvelden)

langs de kust
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Foto 7

‘The World’ voor de kust van Dubai

Foto 8

Aanleg van eilandjes voor de kust van Dubai

Opdracht 12
Lees tekst 10 en bekijk foto 11.
In China gebeurt op sommige plaatsen het tegenover
gestelde van een zandsuppletie.
a Waar wordt het gewonnen zand voor gebruikt in China?
b Hoe zou jij dit probleem oplossen?
c De boetes zijn niet hoog genoeg om de illegale zandwinning te stoppen. Welk ander probleem lees je in de
tekst?
Tekst 10

Opdracht 11
Bekijk foto 7 en 8. Lees tekst 9 en lees nogmaals de laatste
alinea van tekst 4.
In andere landen worden ook zandsuppleties uitgevoerd.
Het doel van deze zandsuppleties is anders dan wat in
Nederland Rijkswaterstaat met zijn plannen beoogt.
a Wat is het verschil?
b Wat is een overeenkomst? Laat ‘het opspuiten van zand’
buiten beschouwing als antwoord.
Tekst 9

In Dubai, een van de zeven Verenigde Arabische Emiraten, worden voor de kust zandsuppleties uitgevoerd. Het
zijn voornamelijk eilanden die worden opgespoten. De
eilanden vormen samen (van grote afstand gezien) een
palmblad of de wereld (zie foto 7). Op de eilanden worden huizen gebouwd en hotels en appartementen voor
toeristen. Met behulp van sleephopperzuigers (zie foto
8) worden enorme hoeveelheden zand opgespoten. Ook
Nederlandse bedrijven leveren hier een bijdrage aan.

In de baai van Qindao, in de provincie Shandong, wordt
illegaal zand gewonnen door grote zandsleephoppers.
Dit zijn schepen die zand opzuigen van de zeebodem.
Dat zand wordt gebruikt voor de aanleg van snelwegen,
vliegvelden en grote gebouwen. Door deze illegale
zandwinning ontstaan voor de kust grote zandtekorten,
waardoor de stranden kleiner en kleiner worden. Het
stadsbestuur van Qindao maakt zich grote zorgen. De
stad staat namelijk bekend om zijn mooie zandstranden.
Bovendien wordt er een milieuprobleem veroorzaakt.
Vissen, krabben en koralen worden vernietigd door de
zandzuigers.
Helaas is de overheid van China niet in staat om de illegale zandwinning te stoppen. Dat komt vooral doordat de
controle tekortschiet. Het werk vindt ook vooral ’s nachts
plaats, zodat de werkzaamheden minder zichtbaar zijn.
Daarnaast worden sommige bedrijven verdacht van het
omkopen van de kustwacht en de politie. Er worden af
en toe boetes uitgedeeld, maar die zijn niet hoog genoeg.
Het zand is namelijk erg waardevol. In één nacht kan er
wel 150.000 dollar mee worden verdiend. De waarde van
het zand is zo hoog omdat er in China een tekort is aan
zand voor bouwprojecten.
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Foto 11

Het strand van Qindao

De vorige opdrachten gingen over kustbescherming. Maar er
gebeurt nog veel meer in het kustgebied. Recreatie, natuurbeheer, maar ook drinkwaterwinning. Daarover gaan de
laatste opdrachten van deze lesbrief. Hier heb je ook weer de
Bosatlas van Nederland Waterland bij nodig.

c

Cultuur en recreatie

Gezondheid en milieu – drinkwater

Opdracht 13
a Welke kustplaats heeft de meeste restaurants? (WB 28A)
b Welke kustplaats heeft ongeveer evenveel voorzieningen per categorie? (WB 28A)

Opdracht 16
a Wat is een boringsvrije zone? (WB 68)
b Welke vier typen waterwinning zijn er in Zuid-Holland?
(WB 69)
c Welk bedrijf levert jouw drinkwater? (WB 68)

Opdracht 14
Bekijk de eerste vier minuten van het filmpje op:
www.youtube.com/watch?v=fR7f9DLTR6k.
Is het dorpje Ter Heijde geschikt voor het uitbreiden van
voorzieningen? Leg je antwoord uit.

Wat heeft klimaatverandering te maken met verzilting?
(WB 65)
d Is zoetwaterinfiltratie in de duinen een goede manier om
verzilting tegen te gaan? Leg je antwoord uit.
(WB 68 en 69)

Casusopdracht Ter Heijde aan Zee
Zoals je hebt gelezen in tekst 4 biedt de Zandmotor geen
blijvende bescherming voor het dorpje Ter Heijde. Er zijn
ook andere toekomstscenario’s voor dit dorp.

Watermanagement en Gezondheid en milieu – verzilting
Opdracht 15
a Beschrijf hoe de verzilting in West-Nederland aan de
kust tot stand komt. (WB 64D)
b Wat zijn de effecten van verzilting voor de landbouw en
drinkwaterwinning? (WB 65)

De Geokrant 70

Opdracht 17
Bekijk op de volgende bladzijde foto 12 en lees tekst 13.
Lees en maak daarna de hele casusopdracht over het dorp
Ter Heijde aan Zee.
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Ter Heijde aan Zee

Tekst 13

Een paar kilometer ten zuiden van Den Haag ligt aan de
kust in het Westland het dorpje Ter Heijde (zie foto 12).
Het is een van de plekken waar de kustverdediging van
Nederland erg zwak is. Slechts een enkele smalle duinenrij beschermt het dorp (700 inwoners) tegen de zee. In
het verleden is Ter Heijde al een paar keer in de golven
verdwenen (1470, 1530, 1546 en 1570).

Onderzoeksvraag
Is het nog de moeite waard om geld te stoppen in de kustverdediging bij Ter Heijde? En zo ja, op welke manier moet
dat dan?
Jij bent lid van een werkgroep die een rapport moet schrijven over de toekomst van Ter Heijde. Hieronder staan vier
mogelijke oplossingen:
1 Ter Heijde wordt afgebroken en de bewoners moeten
ergens anders gaan wonen.
2 De kust wordt beschermd door het project Zandmotor.
3 De kust wordt minimaal versterkt, door bijvoorbeeld
strekdammen en golfbrekers.
4 Voor de kust van Ter Heijde wordt een hoge en sterke
dijk gebouwd.

Schrijf een rapport waarin je ingaat op de volgende onderdelen:
Inleiding
Waar ligt Ter Heijde aan Zee? (Gebruik de Grote Bosatlas en
de inleiding van de opdracht). Waarom is het dorp speciaal?
Probleem
• Wat is het probleem van Ter Heijde?
• Wie hebben daar last van?
• Wat willen de inwoners?
• Wat willen andere betrokken partijen?
• Waarom willen ze dat?
Oplossingen
Zet van de vier mogelijke oplossingen de voor- en nadelen
op een rijtje.
Conclusie
• Kies een van de vier mogelijkheden. Beargumenteer je
keuze. Leg ook uit waarom je niet voor de andere mogelijkheden hebt gekozen.
• Wat moet er worden gedaan om je plan tot uitvoering te
brengen?
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