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INDUSTRIALISATIE
(1801 TOT 1940)

DE INPOLDERING VAN HET HAARLEMMERMEER
Bekijk de video Industriële Revolutie nogmaals.
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Waarom kreeg het Haarlemmermeer de bijnaam Waterwolf?

2

A. Hoe werd het Haarlemmermeer drooggemaakt?

B. Wat was daar anders aan dan bij vorige droogleggingen?

3

De bedenker van het plan om het Haarlemmermeer in te polderen was Jan Adriaanszoon
Leeghwater. Doe net alsof je deze meneer interviewt over het droogmaken van het
Haarlemmermeer.
A. Bedenk een aantal interviewvragen voor meneer Leeghwater.

Je kunt hem bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:
Hoe wilde u eerst het meer droogleggen, toen er nog geen stoomgemalen waren?
Waarom wilde u het meer droogleggen?
Waren er ook nadelen aan de drooglegging van het meer?
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B. Werk het interview met vragen en antwoorden uit. Zoek de antwoorden van meneer
Leeghwater op jouw vragen op. Gebruik daar bijvoorbeeld deze website voor: https://
www.entoen.nu/nl/noord-holland/amstelland-en-meerlanden/waterwolf-bedwongen

HET STOOMGEMAAL

Bekijk het filmpje Hoe werkt een stoomgemaal?
(https://www.youtube.com/watch?v=SvewFbk0DJ0) Let op! Er zit geen geluid bij deze
animatie. Zoek als dat nodig is meer informatie op www.wiki.woudagemaal.nl of
bekijk de Klokhuisaflevering over het over het werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal.
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A. Wat is stoom?

Wist je dat…
Het Ir. D.F. Woudagemaal
het grootste nog werkende
stoomgemaal ter wereld is? Het
gemaal kan wel 4 miljoen liter
water per minuut weg pompen!

B. Hoe werkt een stoomgemaal?

C. Waarom was het gebruik van stoom zo belangrijk voor de industrialisatie?
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In Nederland hebben we een aantal nog werkende stoomgemalen. Eén hiervan is het
Woudagemaal in Friesland. Heel soms is dit gemaal nog nodig om hoog water weg te
pompen. Wat leidt allemaal tot een extra hoge waterstand in Friesland? Omcirkel de
juiste antwoorden.

!

vloed in de
Waddenzee
hevige regenval

windstilte
extreem
warme
temperatuur

extra veel
smeltwater
vanuit de
bergen

DE ROTTERDAMSE HAVEN

In de video zagen we dat de Rotterdamse haven door de industrialisatie uitgebreid moest
worden. Dit is nu nog steeds nodig! Er is nu alleen op het land geen ruimte meer om de
haven te kunnen uitbreiden. Daarom is ervoor gekozen om meer land te maken voor de
kust, zodat de haven toch kan groeien. Deze nieuwe stukken land heten Maasvlakte 1 en 2.
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A. Ga naar https://alcarta.thiememeulenhoff.nl/alcarta-online en bekijk kaart 60D
Rotterdam Haven en de bijbehorende legenda. Waar worden Maasvlakte 1 en 2 vooral
voor gebruikt?

B. In 2035 moet Maasvlakte 2 helemaal klaar en in gebruik zijn. Dit nieuwe stuk land gaat
helaas wel ten koste van een hoop natuur. Wat voor maatregelen zijn er genomen om
de natuur te beschermen?

Bekijk de video Verandering rondom het IJsselmeer.

ZUIDERZEE WORDT IJSSELMEER
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A. Waarom werd de Zuiderzee afgesloten?

Wist je dat…
De bouw van de Afsluitdijk
het eerste besluit was van de
landelijke overheid op het
gebied van waterbeheer? Dit
project was als het ware het
begin van de Rijkswaterstaat.
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B. Maak een lijstje van voordelen en nadelen van de bouw van de Afsluitdijk. Als je
lijstje af is, trek dan een conclusie: Vind je het een goed plan of hadden ze het beter
niet kunnen doen? (Tip: Denk aan de verschillende belangen van mensen en dieren
rondom en in het water)

VOORDELEN

8

NADELEN

A. Klopt de naam ‘Afsluitdijk’ wel? (Tip: Wat betekent het woord ‘dijk’?)
B. Kun je zelf een betere naam bedenken voor de Afsluitdijk?

NEE

JA

!
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Eén van de eilanden in de Zuiderzee die vaak te kampen had met overstromingen was
was werelderfgoed Schokland. Dit is door de inpoldering geen eiland meer. Waarom is
Schokland een interessant gebied voor archeologen?

Wist je dat…

Het aantal inwoners van
Schokland ernstig is verminderd?
In 1840 woonden er nog 695
mensen. In 2017 nog maar 7!

DE FLEVOPOLDER
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Flevoland is een bijzondere provincie. Noem twee kenmerken die het gebied zo uniek
maken.
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Zoek Flevoland op op Google Maps en zet je kaart op de satellietstand. De Flevopolder
was bedoeld als extra landbouwgrond. Hoe kan je dat zien?
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foto's: Frans Lemmens

A. I n de Zuidoostpolder kwam een groot natuurgebied: De Oostvaardersplassen.
Welke dieren zijn daar allemaal te vinden? Zet de juiste naam bij de juiste foto.
Zet vervolgens een kruisje bij alle dieren die in de Oostvaardersplassen te vinden
zijn. konikpaard – vos – lepelaar – pimpernelblauwtje – heckrund – wolf
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B. B
 ijzonder aan de Oostvaardersplassen is dat hier de wilde natuur centraal staat.
De natuur zijn gang laten gaan is het motto. Dit betekent bijvoorbeeld, dat de
zwakkere dieren in de kudde niet worden geschoten om hen leed te besparen,
maar verhongeren. Ook worden de dieren in de winter niet bijgevoerd, waardoor
de zwakkere dieren de winter niet overleven. Voer een discussie met je buurman of
buurvrouw, waarbij één van jullie argumenten vóór de wilde natuur bedenkt en de
ander argumenten tegen de wilde natuur.

VÓÓR

TEGEN

Wist je dat…
Er een mooie film is gemaakt over de Oostvaardersplassen? Deze film heet ‘De Nieuwe Wildernis’.
Hij gaat over de natuur en alle dieren die leven in de Oostvaardersplassen.

DE STELLING VAN AMSTERDAM
Een belangrijk werelderfgoed dat is gebouwd in deze tijd, is de Stelling van Amsterdam.
Dit is een grote verdedigingskring rondom onze hoofdstad met als verdedigingsmiddel:
Water! De hele kring rondom Amsterdam kon onder water gezet worden bij dreiging
van een vijand. Er werden ook forten gebouwd langs de verdedigingslinie. Vanuit
deze forten kon de vijand beschoten worden met kanonnen. Op https://www.
stellingvanamsterdam.nl/nl/histkaart kan je een afbeelding bekijken, waarop de
verdedigingslinie goed te zien is.
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A. Waarom wordt deze verdedigingstechniek nu niet meer gebruikt, denk je?
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B. W
 at voor verdedigingstechniek zou je nu kunnen bedenken om onze
hoofdstad te beschermen? Gebruik je fantasie! Maak bijvoorbeeld een tekening
om je plan te verduidelijken.
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A. Je hebt nu al kennis gemaakt met verschillende werelderfgoederen in Nederland. Welk
thema verbindt deze werelderfgoederen? Weet je ook welke werelderfgoed-thema’s er
nog meer zijn?

B. Vind jij het terecht dat we dit thema zo in de schijnwerpers zetten? Waarom wel of
niet?

Wist je dat…
De Stelling van Amsterdam bestaat uit wel 45 forten? Deze forten waren betonnen
gebouwen met een gracht eromheen, bewapend met kanonnen en geweren.

Nederland Wa
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OP DE TIJDLIJN
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A. Welke tegels horen er bij de tijdsperiode van deze les?
Zet een cirkel om de juiste tegels.

B. Zoek op het internet op wat ‘riviernormalisatie’ is. Wat denk je dat er in deze
periode veel gedaan werd in Nederland?
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Zet de volgende gebeurtenissen in de goede tijdsvolgorde. Geef ze een nummer:
drooglegging
Zuidoostpolder

benoeming
van nieuwe
provincie
Flevoland

uitvinding
stoommachine

inpoldering
Haarlemmermeer
bouw
Woudagemaal

drooglegging
Noordoostpolder

bouw
Afsluitdijk

OM TE ONTHOUDEN!
Het Haarlemmermeer was een grote bedreiging voor de omliggende steden, dus moest
het meer drooggelegd worden. Omdat het zo’n groot meer was, waren molens niet
sterk genoeg, daarom werden stoomgemalen ingezet.
Ook de Zuiderzee bracht een groot overstromingsgevaar. Om de dorpen en steden
in de buurt te beschermen werd de Zuiderzee afgesloten van de Waddenzee met de
Afsluitdijk. Dit had grote gevolgen voor de dieren en de natuur, omdat de zoute zee
veranderde in het zoete IJsselmeer.
Later was er meer landbouwgrond nodig, de oplossing hiervoor was de drooglegging
van de Noordoostpolder. Wat jaren verder werd ook de Zuidoostpolder drooggelegd.
Deze polders vormden samen de nieuwe provincie Flevoland. In deze provincie is een
groot natuurgebied te vinden: De Oostvaardersplassen.
Verder werd er in deze tijd een grote verdedigingslinie aangelegd om onze hoofdstad
te beschermen: De Stelling van Amsterdam. Deze linie moest vijanden op afstand
houden met behulp van water en bewapende forten.

BELANGRIJKE BEGRIPPEN
Stoomgemaal
Afsluitdijk
Verdedigingslinie

een stoommachine die water omhoog en wegpompt
een dam die de Waddenzee van het IJsselmeer scheidt
een lijn van forten bedoeld voor de bescherming van het land

