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STRIJD TEGEN 
HET WATER

De strijd tegen het water hoort bij Nederland. Net zoals dijken, gemalen en polders 
horen bij de lage landen. Nooit kan men eraan ontsnappen, want het water is er 
altijd en overal. Het is een strijd met intense tragedies in het verleden, zoals de 
vreselijke ramp van 1953 en tegelijkertijd met enorme hoogtepunten, zoals de bouw 
van de Deltawerken. 

Een strijd die nog nooit definitief is gewonnen, maar waarin we niet alleen staan. 
Met landen als Engeland en Tsjechië wordt samen de strijd aangebonden tegen 
de gezamenlijke doodsvijand. Een heel bijzonder gegeven dat Marc en Jan op 
indringende wijze verwerkten tot een meeslepend verhaal. Historische feiten, 
verdriet, spanning en liefde vormen de ingrediënten tegen de achtergrond van grote 
overstromingen en internationale samenwerking in de strijd tegen het water. 

LESPAKKET 
STRIJD TEGEN HET WATER

@

Dit lespakket diept een aantal thema’s uit het stripboek verder uit. Het is er op gericht leerlingen kennis te laten verwerven over het  
waterbeheer in Nederland. Een aantal thema’s leent zich uitstekend voor een klassendiscussie. Bij sommige opdrachten hebben de leerlingen 
een computer met internetverbinding nodig, bij een aantal andere wordt gebruik gemaakt van de Bosatlas van Nederland Waterland.

Het antwoordmodel van het lespakket staat in digitale vorm op onze website www.eureducation.nl. U kunt het hier downloaden.  
Wij stellen het op prijs als u uw bevindingen met ons wilt delen via info@eureducation.nl.
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Hier zie je een kaartje van Nederland zonder dijken

Nederland
In het stripboek De Strijd tegen het Water komt het 
begrip NAP voor.  

  1. Schrijf op waar de letters voor staan.
  2.  Leg in eigen woorden uit wat NAP betekent. 
  3.  Welke provincies zouden er onder water komen  

te staan als er geen dijken zouden zijn?
  4. Wat is de hoofdstad van Nederland?
  5. In welke plaats zit de regering?
  6.  Waar wonen de meeste mensen en zitten de  

meeste bedrijven?
  7.  Bekijk jouw antwoorden op vraag 3 tot en met 6  

en leg uit waarom alle provincies er belang bij  
hebben dat Nederland goed beschermd is tegen  
het water.

  8.  Bedenk ten minste twee oorzaken waardoor een 
overstroming kan ontstaan.

Deltaplan toen en nu
Je ziet hier nog een kaart van Nederland. 
 
  9.  Geef met een zwarte stip aan waar jij woont.
10. In welk waterschap woon jij?
11.  Geef met blauw de grote rivieren aan die door 

Nederland stromen.
12.  In de strip wordt gesproken over de Deltawerken. 

Geef op deze kaart met geel aan waar deze liggen.
13.  In de strip bezoekt Peter de Maeslantkering.  

Zet een M bij de Maeslantkering. 

28

even later, bij hoek van holland...

indrukwekkend! ik ben 
twee uur te vroeg voor 
de ferry, dus ik heb de 
tijd om even een kijkje 

te nemen.

ja hoor. u bent aan het juiste adres. het keringhuis is het inter-
actieve informatiecentrum over waterbescherming in zuid-

                                                                                          holland.

Hier laten we zien hoe we in waterrijk zuid-holland toch droge 
voeten houden. je kan het hier laten stormen en zo ontdekken 

hoe de maeslantkering werkt.

daar! dat zijn ze, de buizen 
die ik buiten gezien heb. 

Het leken wel buizen van 
een olieraffinaderij!

dit is geweldig voor de kids! 
maar waar zijn die enorme 

buizen voor? 

wat is dat voor een enorm buizenstelsel?
daar wil ik meer van weten!

het keringhuis... zouden ze hier meer informatie hebben?

dÁt is de 
maeslantkering!

loopt u maar 
even mee. ik zal 

u een korte 
rondleiding 

geven.
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Polders 
Zoek in de bosatlas de polders op (blz 17).

14. Wat is een polder?
15.  Hoeveel polders telt Nederland?
16.  In welke periode zijn in Nederland de meeste  

polders ontstaan?
17.  Leg in eigen woorden uit hoe het afvoeren van 

teveel water precies verloopt. Gebruik in jouw  
antwoord in ieder geval de woorden: boezem-
gemaal – poldergemaal – polder – boezem – rivier/
zee. Lees hiervoor ook nog eens bladzijde 42 van 
het stripverhaal door!

18.  Elk gebied kent een eigen ideaal waterpeil. Wie 
zorgt  er in Nederland voor dat het water op het 
juiste peil blijft?

19. Leg uit wat water bergen betekent.
20. Waar wordt zo’n waterberging voor aangelegd?

Voor de volgende opdracht heb je een computer met 
internetverbinding nodig. Maak gebruik van de volgende 
twee websites: http://www.waterschappen.nl/ en 
http://www.waterschapswijzer.nl/ en beantwoord met 
behulp van de informatie op deze website de volgende 
vragen.

21.  Zoek op of jouw woonplaats boven of onder  
NAP ligt.

22. Leg uit wat het betekent om onder NAP te leven.
23.  Zoek de taken van de waterschappen op en leg per 

taak uit wat deze inhoudt.

Taken uitleg

Veilige dijken

Voldoende water

Schoon water

Gezuiverd afvalwater

Voor de volgende opdrachten heb je de Bosatlas 
van Nederland Waterland nodig.

In bovenstaand schema kun je zien hoe het polderboezemstelsel werkt. 
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Deltaplan toen 
In 1937 bleek dat Nederland niet voldoende beschermd 
was tegen het water. Men deed toen een voorstel om de 
bescherming te verbeteren: het Deltaplan. Door de 
watersnoodramp werd het proces versneld en in 1958 
werd aan de aanleg van de Deltawerken zoals wij die nu 
kennen begonnen. 

Ga in de atlas naar  pagina 13.

24. Leg in eigen woorden uit wat een delta is.
25.  Welke delen van Zeeland heeft men met de 

Deltawerken afgesloten?
26.  Waarom konden de Nieuwe Waterweg en de 

Westerschelde niet worden afgesloten?
27.  De Deltawerken zijn door de American Society of 

Civil Engineers tot een van de zeven moderne 
wereldwonderen verklaard. Leg uit waarom de 
Deltawerken een bijzonder bouwproject is.

Deltaprogramma nu
Lees de volgende tekst en beantwoord daarna de vragen.

Veilig zijn én blijven
Dat we in onze delta kunnen wonen, is dus niet vanzelf-
sprekend. Het vergt nog steeds voortdurende inspanning 
om te zorgen dat we veilig zijn én blijven. Het werk 
daaraan is nooit af. Gemeten is dat de zeespiegel stijgt 
en de bodem daalt. Wij verwachten extremer weer met 
meer natte periodes. Al dat regenwater moet door de 
rivieren worden afgevoerd. 

De bestaande veiligheidsnormen zijn vastgesteld na de 
watersnoodramp in Zuidwest-Nederland in 1953. Maar, 
wij hebben nu meer te beschermen dan 50 jaar geleden. 
Achter onze kust en rivierdijken ligt een dichtbevolkt 
gebied met mensen, dieren en goederen, dat kwetsbaar 
is voor overstromingen. Bijna 60% van ons land is over-
stroombaar, waaronder ons economische centrum. Bij 
een overstroming zijn het leed en de schade niet te over-
zien. Bescherming tegen overstromingen, niet alleen 
vanuit zee maar ook vanuit de grote rivieren, is dus van 
levensbelang.

17

we werden met een roeiboot gebracht. onderweg 
werd de omvang van de ramp pas goed duidelijk.

op sommige plaatsen lagen kadavers van 
verdronken koeien.

huizen waren half weggespoeld.

water om wonden te 
zuiveren was er niet, 

dus behandelden ze me 
met rode jodium.

in het ziekenhuis kwamen ze erachter dat 
ik een hersenschudding had. mijn hoofd 
was helemaal kapot en ontstoken door 

het vieze water.

goed nieuws, jac. ze hebben je vader 
en moeder gevonden.

ze zaten bij boer baart op de hooizolder 
en zijn met een platbodem naar de dijk 

gebracht.

ik lag alleen in een kamer en mocht 
geen bezoek ontvangen.

zondagmiddag kwam klaas kozijn langs.
daar hebben ze hen 

verteld dat jullie nog 
leven. wij hebben ze 

opgevangen en droge 
kleren gegeven. Ze 

komen straks hierheen.

20

in 1958 werd de stormvloedkering hollandse 
yssel gebouwd. twee dubbele keringen met elk 

een gewicht van 670 ton die zijn opgehangen 
aan torens van 44 meter boven het nap.

daar wordt het 
nieuw amsterdams peil 

mee bedoeld, peter!

aanvankelijk was het de bedoeling om de oosterschelde 
volledig af te sluiten. eind 1973 had men 5 van de 8 kilometer 

afgedamd, maar toen kwam er protest van milieuorganisaties. 
de werken lagen 4 jaar stil. in 1976 werd besloten om in de 

laatste 4 kilometer grote schuifdeuren aan te brengen.

ze hebben het grondig 
aangepakt, zeg!

zo bleef de instroom van zout water behouden, maar 
wordt daardoor wel onder controle gehouden.

in 1961 heeft men het 
veerse gat en de zand-

kreek afgedamd.

het nap?

vervolgens bouwde men de haringvlietdam af. hier zie je het 
spuisluizencomplex met schutsluis.

daarna begon het indrukwekkendste stuk 
van de deltawerken: de oosterschelde-
kering. die is 8 kilometer lang en heeft 

een eb- en vloedkering van 1100 miljoen 
vierkante meter.

de aandrijving van die schuifdeuren gebeurt 
met enorme hydraulische cilinders.
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Voldoende zoet water 
Daarnaast stijgt de temperatuur. We verwachten dat 
onze zomers steeds warmer en droger worden, waardoor 
de zoetwatervoorziening in gevaar kan komen. Niet 
zozeer ons drinkwater, maar wel het water waar land-
bouw, industrie en de natuur van afhankelijk zijn.

Vooruitdenken
De stijging van de zeespiegel, de daling van de bodem 
en de stijging van de temperatuur dwingen ons vooruit 
te kijken en voorbereid te zijn op ontwikkelingen in de 
verdere toekomst. Daarnaast is onze huidige veiligheid 
nog niet helemaal op orde. De regering wil er met het 
Deltaprogramma voor zorgen dat de huidige en vol-
gende generaties veilig zijn tegen het water en dat we 
de komende eeuw beschikken over genoeg zoet water.

Vijf Deltabeslissingen
In het Deltaprogramma staat een aantal belangrijke 
beslissingen centraal die we moeten nemen voor de 
toekomst van onze delta, de zogenaamde delta- 
beslissingen. Deze beslissingen over de veiligheid en 
watervoorziening voor deze eeuw moeten in 2014  
worden genomen. De deltabeslissingen vormen de  
basis voor verdere plannen en maatregelen.

Het gaat om de volgende deltabeslissingen:
1. Het aanpassen van de veiligheidsnormen;
2.  Het bedenken van een plan voor voldoende  

zoet water;

3.  Een besluit over het peilbeheer van het IJsselmeer  
op de lange termijn, gericht op veiligheid en zoet-
watervoorziening;

4.  Een besluit over de bescherming van de Rijn-Maasdelta 
(Rijnmond);

5.  Beleid voor het (her)ontwikkelen van bebouwd gebied: 
hoe kunnen wij bouwplannen klimaatbestendig maken.

28. Wat is het doel van het Deltaprogramma?
29.  Waarom moeten de veiligheidsnormen worden 

aangepast?
30.  Waarom is het zo belangrijk de Rijn-Maasdelta te 

beschermen?

3

praag, de hoofdstad van tsjechiË, wordt 
geteisterd door zware regenval.

ik mag van mijn baas geen 
hogere prijs geven voor uw 
winkelpand, meneer novak.

wat? maar als ik mijn pand tegen 
zo’n lage prijs verkoop, kan ik 
mijn schulden niet aflossen!

ons bod is geldig tot morgen, meneer 
novak. hier is mijn nummer.

wat een catastrofe. dertig jaar werken 
gaat in rook op. ik ga falliet!

wat een rotbaan is dit toch. 
en dan die regen die al dagen 

aanhoudt.

rij alstublieft door! zo mis ik mijn 
vliegtuig nog.

de volgende dag... wat is er aan de hand, 
chauffeur? waarom 

stopt u?

arme kerel. 
dit gun ik hem 

niet!

Er wordt extremer weer verwacht met meer natte periodes.

wow!
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Terpen, wierden, dijken
De strijd tegen het water neemt een centrale plaats in  
in de geschiedenis van ons land. Om zichzelf tegen het 
hoge water te beschermen, zochten de mensen vroeger 
de hoger gelegen gebieden op. Later ging men heuvels 
opwerpen om veilig te zijn voor het water. Zulke kunst-
matige heuvels noemen we terpen of wierden. De eerste 
terpen werden gemaakt rond de derde en vierde eeuw 
voor Christus. Op en rondom deze verhogingen ontstonden 
dorpen. Toen de Romeinen in ons land kwamen schreef 
Plinius de Oudere in het jaar 47 het volgende over de 
terpbewoners:

Rond het jaar 1000 begon men met de aanleg van 
dijken. Zo beschermde men de woonplaatsen en land-
bouwgronden tegen overstromingen. In het huidige 
landschap zijn de vroegere zeedijken vaak nog terug te 
vinden. Ondanks die maatregelen vonden in ons land 
veelvuldig stormvloeden en watersnoden plaats.  
Hierbij vielen vaak vele tienduizenden doden.

  1.  Je kunt aan sommige plaatsnamen nog steeds zien 
dat het vroeger een terp geweest is. In Friesland 
heten de heuvels terpen, in Groningen wierden. 
Zoek in de Bosatlas enkele plaatsnamen op die met 
de kunstmatige heuvels te maken hebben. 

  2.  Veel stormvloeden en watersnoden werden vernoemd 
naar de heilige wiens dag het was toen de ramp zich 
voltrok. Kun jij er een of twee noemen?

             Er woont een armzalig volk  

op hoge terpen of eigenhandig gebouwde 

stellages, zodat hun huizen uitsteken 

boven de hoogste waterstanden.  

 Wanneer de golven het omliggende land 

overspoelen, lijken de bewoners op zee-

lieden, maar ze lijken op schipbreukelingen 

als het water is geweken. Ze hebben 

geen andere drank dan regenwater, dat ze 

bewaren in kruiken op de voorhof  

van hun huizen.

      Plinius
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Geschiedenis van de waterschappen
Om in het drassige veengebied dat West-Nederland in 
de vroege middeleeuwen was, te kunnen wonen en 
werken als boer, waren kunstgrepen nodig. Wie de grond 
wilde gebruiken voor akkerbouw, moest eerst ontwateren: 
een stelsel van sloten graven, die het water afvoerden 
naar een rivier of een wetering. 

Toen vanaf de 11e eeuw de bevolking toenam, werd een 
groot deel van het huidige Zuid-Holland en West-Utrecht 
op die manier ontgonnen. Samenwerking van de grond-
gebruikers was hierbij noodzakelijk. De waterbeheersing 
was dan ook een dorpsaangelegenheid. Dit ging goed 
zolang alle dorpsbewoners ook eigenaar en gebruiker 
van de grond waren. Maar door overerving van grond-
bezit hadden na enige tijd niet alle leden van de dorps-
gemeenschap meer dezelfde belangen.

Ontwatering en waterkering, nodig om de grond bruik-
baar te houden, werden gezien als het belang van 
degenen die de grond hadden geërfd. Het dorpsbestuur 
kon dus niet langer de grondeigenaren vertegenwoordigen. 
Daarom begonnen die eigen samenwerkingsverbanden 
om hun belangen te behartigen en zo ontstonden er 
waterschappen. Dat gebeurde meestal pas als daar aan-
leiding toe was. Er deed zich een waterprobleem voor, 
zoals de noodzaak tot aanleg van een nieuwe dijk of  
van een sluis, en dan maakten de grondbezitters afspraken 
hoe ze dit onderling zouden regelen. Bij een volgend 

probleem maakte men weer een nieuwe afspraak met 
weer een ander bestuur om die uit te voeren. Hierdoor 
ontstond een veelheid van gebiedjes met eigen regelingen, 
die elkaar deels overlapten.

Soms was de overheid bij dit proces betrokken. Bijvoor-
beeld als het om grote werken ging waar hele landstreken 
belang bij hadden, zoals de aanleg en het onderhoud 
van zeedijken. Kleinere projecten waren een particuliere 
zaak en dat zouden zij tot in de 19e eeuw blijven. 

9

daarom heb ik u ook nog niet 
gebeld!

enkele uren later in het 
vliegtuig naar nederland...

een bericht van mijn baas. ik moet 
me onmiddellijk bij hem melden als 

ik thuis ben... hmm...

hoe kan zoiets 
gebeuren?

ja, maar toen begon 
die overstroming. 

waarschijnlijk is zijn 
winkelpand ondergelopen.

wat? heeft die man mijn bod 
niet geaccepteerd? je zou 

hem toch de duimschroeven 
aandraaien?

de zakenman in me zegt dat ik 
hem nu kan dwingen om het bod 

te accepteren.

in nederland...

hierheen met die zand-
zakken! de boel dreigt 

onder te lopen!

maar ik ga deze 
situatie niet 

uitbuiten. Hij is 
een prima kerel!

waarom lukt het ze hier 
niet om het water tegen 

te houden?

dan had je hem zelfs een lager 
bod kunnen opdringen!

nee! dan had ik die man 
geruïneerd!
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In de Franse tijd (1795-1813) brak de opvatting door  
dat de waterstaat een publieke aangelegenheid was.  
In de 19e eeuw werd op landelijk niveau Rijkswaterstaat 
gevormd en kregen de provincies waterdiensten die 
toezicht hielden op de talloze kleine waterschappen  
binnen hun grenzen. Langzaamaan zijn deze kleine 
waterschappen samengevoegd.

Door de Waterschapswet van 1992 is dat proces versneld. 
In deze wet staat dat alle inwoners van Nederland belang-
hebbenden zijn en dus zeggenschap en financiële verant-
woordelijkheid hebben om bij te dragen aan een goede 
waterstaatszorg en dat alle taken op het gebied van die 
zorg bij de waterschappen moeten zijn ondergebracht.
 
In de strip leest Peter een folder over het Hoogheem-
raadschap van Delfland. Dat is een van de 25 water-
schappen die ons land nu nog telt. 

Zoek in De Bosatlas van Nederland Waterland de  
waterschappen op (blz 20).

  3. Schrijf op in welk waterschap jij zelf woont.
  4.  Nederland heeft waterschappen terwijl andere 

landen deze overheidslaag niet kennen. Leg uit 
waarom dit zo is.

  5.  Wat zijn tegenwoordig de taken van waterschappen?
  6.  In de strip zie je dat er wateroverlast wordt 

veroorzaakt door hevige regenval. Wat doet 
Nederland om wateroverlast door hevige regenval  
te voorkomen/verminderen?

44

zou je voor mij even willen waar-
nemen in praag? je reis is al geboekt. 

je vertrekt over een uur.

ze voeren een integraal waterbeheer. 
om de gevolgen van de klimaatsverande-

ring, zoals stijging van de zeespiegel, 
beheersbaar te houden. Ze controleren 
en onderhouden de kades en dijken. Ze 
regelen het waterpeil in de sloten en 

vaarten en zorgen er ook nog voor dat 
het water schoon genoeg is.

hÈ, ik heb niks bij me om te lezen... 
of toch, dat dossier van mijn vader!

hun werkgebied is begrensd 
door de noordzee, de nieuwe 
waterweg, de lijn berkel en 
rodenrijs, zoetermeer en 

wassenaar. zozo... het is het 
dichtstbevolkte en meest 

geïndustrialiseerde gebied 
van nederland.

oké, ik zal je 
er zo vlug 

mogelijk over 
rapporteren.

er zit ook een eventuele 
vaste baan voor je in als 
algemeen manager. maar 

denk daar maar eerst 
rustig over na.

hmm... dit gaat over de waterschappen. 
zo zeg, het delflandse waterschap is al 
in 1289 opgericht onder graaf floris v.

en ik zie jana 
terug!

pa, je bent fantastisch! 
dit komt als geroepen.

Als er te veel regen valt, zodat 
het niet meer op tijd kan worden 

afgevoerd, dan kan het water tij-
delijk in een waterberging worden 
opgeslagen. In het dorpje 't Woud 
in Midden-Delfland hebben ze zo'n 

grote waterberging laatst nog  
moeten inzetten.

de polders liggen in nederland 
lager dan het omringende 

gebied. door een slim systeem 
van sloten en kanalen wordt 

het waterniveau continu op 
peil gehouden. als bij regen 
het water in de polder stijgt, 

wordt met behulp van gemalen 
het water naar de rivieren 

gepompt.

dag in dag uit zijn al die water-
schappen, samen met rijkswater-
staat en de provincies, bezig om 

ons land te beschermen tegen het 
water. van de zee, de rivieren en 

uit de lucht.
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Watersnoodramp
In de strip vertelt de vader van Peter over de watersnood-
ramp van 1953. Vooral de provincie Zeeland wordt hierbij 
flink getroffen. 

Bekijk op de internet de volgende filmpjes:
 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood01

 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_watersnood02

  www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091203_rrnederland03

  7. Er was die nacht ook springvloed. Leg uit wat dit is. 
  8.  Schrijf op waardoor de overstroming veroorzaakt werd.
  9.  Waarom wist de rest van Nederland zo laat pas wat 

er allemaal aan de hand was in Zeeland?

10.  Hoe reageerde het buitenland op dit nieuws vanuit 
Nederland?

11.  Hoe probeerde men de mensen in Zeeland  
te helpen?

12.  Vergelijk die hulp eens met wat het WaterSave 
Rescue Team doet en schrijf twee overeenkomsten 
en twee verschillen op.

Bekijk het volgende filmpje: 
 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20091203_rrnederland19

13.  Hoe probeert men in Nederland het water buiten  
de polders te houden?

14.  Waarom moeten de sluizen van de Deltawerken 
open en dicht kunnen?

Bekijk het volgende filmpje: 
 www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20100721_waterwerken01

15.  Geef een reden waarom andere landen bij water-
overlast vaak Nederland om hulp vragen. 

16.  Waardoor zakt de bodem een beetje weg waardoor 
het land nog lager komt te liggen?

17.  Men verwacht in de toekomst meer problemen met 
wateroverlast en overstromingen. Noem ten minste 
twee redenen waarom men dat verwacht.
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Het werk is nooit af
Sinds de aanleg van de Deltawerken is Nederland de best 
beveiligde delta ter wereld. Maar het werk aan de water-
veiligheid is nooit af. Hoe zorgen we ervoor dat we nu en 
in de toekomst veilig blijven tegen hoog water en dat we 
voldoende zoet water hebben in tijden van droogte? Hoe 
kunnen we er voor zorgen dat Nederland een aantrekkelijk 
land blijft om te wonen, te werken en te investeren? De 
maatregelen die hiervoor nodig zijn, worden voorbereid 
en uitgewerkt in het Deltaprogramma: een nationaal  
programma waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten 
en waterschappen samenwerken met maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit alles 
onder regie van een deltacommissaris. Onderstaand artikel 
gaat over dit Deltaprogramma.

18.  Wat is het belangrijkste doel van het nieuwe Delta-
programma?

19. Waarover gaan de vijf deltabeslissingen?
20.  Leg uit wat er bedoeld wordt met de opmerking dat 

de welvaart van Nederland mede aan het water te 
danken is.

21.  Leg uit waarom een overstroming zowel menselijke 
en economische schade zal opleveren.

Hollandse nuchterheid kenmerkt 

eerste Deltaprogramma

Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen 

hoog water en de zoetwatervoorziening op orde 

houden. Dat is het belangrijkste doel van het eerste 

Deltaprogramma. Dit ‘Deltaplan nieuwe stijl’ is 

opgesteld met Hollandse nuchterheid. Het is gebas-

eerd op metingen en de KNMI-scenario’s uit 2006 

en staat voor een veilige en flexibele aanpak. In het 

Deltaprogramma gaat het om het op orde krijgen 

van de huidige veiligheid en om de voorbereiding 

op de toekomst. Het gaat erom niet te veel maar ook 

niet te weinig maatregelen te nemen. En om deze 

maatregelen niet te vroeg maar ook niet te laat te 

nemen. 

De deltacommissaris bereidt vijf deltabeslissingen 

voor, die voor 2015 moeten worden voorgelegd aan 

het kabinet. Deze beslissingen gaan over de 

veiligheid van onze belangrijkste dijken en andere 

waterkeringen, over de voldoende zoet water, over 

het waterpeil van het IJsselmeer, over de manier 

waarop het Rijnmondgebied veilig kan blijven 

zonder economische waarde te verliezen en over 

hoe bij de ontwikkeling van buurten en wijken rek-

ening kan worden gehouden met water.

We meten en weten dat de temperatuur en het zee-

waterpeil stijgen, dat de bodem daalt en dat de 

extremen, nat en droog, verder toenemen. Dat 

betekent dat we de bescherming van Nederland 

tegen het water moeten verbeteren als we een ramp 

voor willen zijn. Daarnaast is de huidige bescherm-

ing niet helemaal op orde.

De welvaart van ons land is mede aan het water te 

danken, maar water kan ook onvoorspelbaar zijn en 

gevaarlijk. De bevolking is de afgelopen decennia 

flink gegroeid en de economische waarde van ons 

land is door de gestegen welvaart toegenomen. Een 

overstroming zou zowel menselijk als economisch 

grote schade veroorzaken. 

Alleen door blijvend te investeren, houden wij ons 

land veilig. Daarbij spelen veel aspecten een rol, 

zowel op het gebied van leefomgeving en economie 

als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. 

Daarom is begin dit jaar een deltacommissaris aan 

het werk gegaan. Hij werkt samen met ministeries, 

waterschappen, provincies, gemeenten, bedrijfs-

leven, maatschappelijke organisaties en burgers.
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geschiedenis

Presentatieopdracht
Zoek twee of meer medeleerlingen en doe de volgende 
opdracht samen.

Jullie hebben nu veel gelezen en geleerd over de water-
schappen, wateroverlast en eventuele oplossingen ervan. 
Bereid met jouw medeleerlingen een korte presentatie 
voor die jullie aan de klas gaan presenteren. 

Jullie presentatie mag/moet ongeveer 5-10 minuten 
duren. Je mag gebruik maken van power point of prezi, 
maar ook een eigen vorm bedenken. 

Maak bij jullie presentatie gebruik van de informatie uit 
de strip, informatie die je op internet gevonden hebt en 
natuurlijk de antwoorden op de vragen die je hebt 
gemaakt.

Kies uit één van de volgende onderwerpen:
• Waterschappen;
• Wateroverlast;
• Nederland waterland;
• Klimaatveranderingen;
• Waterveiligheid. 

20

in 1958 werd de stormvloedkering hollandse 
yssel gebouwd. twee dubbele keringen met elk 

een gewicht van 670 ton die zijn opgehangen 
aan torens van 44 meter boven het nap.

daar wordt het 
nieuw amsterdams peil 

mee bedoeld, peter!

aanvankelijk was het de bedoeling om de oosterschelde 
volledig af te sluiten. eind 1973 had men 5 van de 8 kilometer 

afgedamd, maar toen kwam er protest van milieuorganisaties. 
de werken lagen 4 jaar stil. in 1976 werd besloten om in de 

laatste 4 kilometer grote schuifdeuren aan te brengen.

ze hebben het grondig 
aangepakt, zeg!

zo bleef de instroom van zout water behouden, maar 
wordt daardoor wel onder controle gehouden.

in 1961 heeft men het 
veerse gat en de zand-

kreek afgedamd.

het nap?

vervolgens bouwde men de haringvlietdam af. hier zie je het 
spuisluizencomplex met schutsluis.

daarna begon het indrukwekkendste stuk 
van de deltawerken: de oosterschelde-
kering. die is 8 kilometer lang en heeft 

een eb- en vloedkering van 1100 miljoen 
vierkante meter.

de aandrijving van die schuifdeuren gebeurt 
met enorme hydraulische cilinders.
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