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Zoekopdrachten bij “Het water komt”.    ** 
 
Module 1 De geschiedenis van de Delta. 
 
  1 Strijd tussen land en water 
  2 Overstromingen door de eeuwen heen 
  3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 
  4 Waterbeheer. 
 
 
Vraag 1 Blz. 4 Achter de duinen had je veengronden en moerasbossen. Hoe 

ontstaan veengronden?  
 
Vraag 2 Blz. 5 Waardoor wordt het nieuwe land beschermd? Er worden 5 

antwoorden gegeven. 
 
Vraag 3 Blz. 6 In 1421 was de tweede Elisabethsvloed. Na de overstroming was er 

niets meer van het land de Grote Waard over.  
Welk natuurgebied is het nu? 

 
Vraag 4 Blz. 7 Welke rivieren komen uit in het Deltagebied? En uit welke landen 

voeren ze het smelt- en regenwater af? Al dat water komt terecht in 
Nederland. 

 
Vraag 5 Blz. 8 Als het veen droger gemaakt wordt om afgegraven te kunnen 

worden, daalt de bodem. Hoe heet dat? 
 
Vraag 6 Blz. 8 Uit het veen haalde men vroeger zout . Hoe heet dat?Waar vind je 

nog kuilen waar men vroeger zout heeft gewonnen? 
 
Vraag 7  Blz. 9 In 1672 liet men een groot stuk land, van de Zuiderzee tot de Maas, 

onder  water zetten om de Franse legers tegen te houden. 
Hoe noemt men dit verdedigingswerk?  
 

Vraag 8 Blz. 10 Een groot deel van ons land ligt beneden de waterspiegel. Wat wil 
dat zeggen? 

 
Vraag 9 Blz. 10 De polders liggen lager dan de rivieren. Welke oplossing vond 

men omstreeks 1400 om het water toch te kunnen afvoeren? 
 
Vraag 10 Blz. 11 Hoe houdt men tegenwoordig de polders droog?  
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Zoekopdrachten bij “Het water komt”.                    ** 
 
Module 2 De Watersnoodramp. 
 
  5 Watersnoodramp 1953; de oorzaken 
  6 Wat gebeurde er? 
  7 Evacuatie en hulp 
  8 Weer terug 
 
 
Vraag 1 Hoe lang duurde de storm op 31 januari / 1 februari? 
 
Vraag 2 Wat kun je van de dijken in 1953 zeggen? 
 
Vraag 3 Hoe laat gingen de radiozenders i die tijd uit de lucht? 
 
Vraag 4 In de loop van de zondag werd pas bekend dat heel Schouwen-

Duiveland (behalve het duingebied) onder water stond. Waarom duurde 
het zo lang  voordat het nieuws bekend werd? 

 
Vraag 5 In welke plaats zijn de meeste slachtoffers gevallen? 
 
Vraag 6 Heeft de Watersnoodramp ook Engeland getroffen? 
 
Vraag 7 Wat bepaalde de regering op zondag 1 februari? 
 
Vraag 8 Wat betekent evacueren?De betekenis staat in de tekst. 
 
Vraag 9 Hoeveel stroomgaten en bressen moest Rijkswaterstaat herstellen? 
 
Vraag 10 Wat gaan de mensen doen als de dijken hersteld zijn en het water 

weggepompt is? 
  



Bezoekadres Watersnoodmuseum: Weg van de Buitenlandse Pers 5, 4305 RJ Ouwerkerk 
Telefoon 0111-644382, mail: info@watersnoodmuseum: www.watersnoodmuseum.nl 

 

   

Educatieve Werkgroep Watersnoodmuseum 
(E.W.W.) 
E-mail: scholen@watersnoodmuseum.nl 
 
 
 

     

Zoekopdrachten bij “Het water komt”.              ** 
 
 
Module 3 De gevolgen van de watersnoodramp en de toekomst van de Delta. 
 
  9   De Deltawerken 
  10 Gevolgen voor de natuur en de mensen 
  11 Sporen in de dorpen en het landschap 
  12 De toekomst 
 
 
Vraag 1 Welke commissie werd meteen na de Watersnoodramp benoemd? 
 
Vraag 2 Waarom stond men in 1953 niet lang stil bij de gevolgen voor natuur en 

milieu? 
 
Vraag 3 Welk werk werd het eerst uitgevoerd? 
 
Vraag 4 Het ontwerpen en uitvoeren van de Deltawerken is een ingewikkelde 

klus. Waarmee moest men rekening houden (3)? 
 
Vraag 5 Het Veerse Meer werd aan 2 kanten afgesloten. Welke 2 onderdelen van 

de Deltawerken zijn dat? 
 
Vraag 6 Op welke wijze heeft men de 2 gaten in de Grevelingendam 

dichtgemaakt? 
 
Vraag 7 Welke dieren zijn uit het Haringvliet verdwenen? Als je goed zoekt, kun 

je er 4 vinden in de tekst. 
 
Vraag 8 Waarom is de Grevelingen  bijzonder geschikt voor duikers? 
 
Vraag 9 In de toekomst wil men het estuarium weer herstellen . Wat is een 

estuarium? In het Haringvliet en de Grevelingen komt het getij weer een 
beetje terug. Hoe noemt men dat? 

 
Vraag 10 Hoe heet die commissie die dat onderzoekt? 
 (Deze commissie heeft ook een website)  
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Zoekopdrachten bij “Het water komt”.        *** 
 
Er zijn 3 modules . 
 
Module 1 De geschiedenis van de Delta. 
  1 Strijd tussen land en water 
  2 Overstromingen door de eeuwen heen 
  3 Oorzaken van overstromingen: de mens zelf 
  4 Waterbeheer. 
 
Module 2 De Watersnoodramp. 
  5 Watersnoodramp 1953; de oorzaken 
  6 Wat gebeurde er? 
  7 Evacuatie en hulp 
  8 Weer terug 
 
Module 3 De gevolgen van de watersnoodramp en de toekomst van de Delta. 
  9   De Deltawerken 
  10 Gevolgen voor de natuur en de mensen 
  11 Sporen in de dorpen en het landschap 
  12 De toekomst 
 
Lees de vraag goed . Kijk bij het overzicht van de modules . Dan weet je waar je 
zoeken moet. Succes! 
 
Vraag 1 Eén van de oorzaken van de Watersnoodramp is springtij.  

Wanneer is er springtij? 
  Hoe vaak komt springtij voor? 
 
Vraag 2 Een groot deel van ons land ligt onder de waterspiegel.  

Ook vroeger moest men de dijken goed onderhouden.  
In de middeleeuwen moest iedereen zijn eigen stukje grond droog 
houden. Hoe noemt men de controle daarop en hoeveel maal per jaar 
vond die controle plaats en door wie? 

 
Vraag 3 In de strijd tegen het water bouwden de mensen hun dorpen en 

boerderijen op kleine verhogingen.  
Hoe werden die hoogten in Groningen, Friesland en Zeeland genoemd? 
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Vraag 4 Voor men plannen ging maken om ons land na de watersnoodramp te 
beveiligen, heeft men de rampnacht nog eens bestudeerd. Het had nog 
erger gekund!  
Zoek de gegevens van springtij, windsnelheid en de stroomsnelheid van 
de Rijn in de  rampnacht op. 
Schrijf erbij hoeveel erger het nog had gekund. 

 
Vraag 5 Hoe hoog was de waterstand in de rampnacht? 
  De dijken moesten op Deltahoogte gebracht worden. Hoe hoog is dat? 
 
Vraag 6 In het verleden heeft men wel expres land onder water gezet.  

Wanneer was de laatste inundatie? Waar was dat? Wie deden dat?  
Wat was de bedoeling? 

 
Vraag 7 Men verwacht in de toekomst dat de zeespiegel zal stijgen.  

Welke 2 oorzaken worden er genoemd?  
 
Vraag 8 Een oorzaak voor het langzaam op gang komen van de reddingsoperaties 

was de gebrekkige communicatie. Hoe kwam dat?  
 
Vraag 9 Ook in 2 andere landen zijn er slachtoffers gevallen. Het gebeurde dus 

niet alleen in ons land.  
Welke landen zijn dat en hoeveel mensen zijn daar omgekomen? 

 
Vraag 10 De mensen kunnen pas terugkeren als de dijken gedicht zijn. 

Waar en wanneer is het laatste gat in de dijk gedicht? 
Hoe heeft men dat gat van 200 meter dicht gekregen? 
Welk museum is daar nu gevestigd?      
  

 
 
 
 
 


