
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    O V E R  D E  R I V I E R E N

Dijken beschermen het land tegen hoog water. De 
dijk die het dichtstbij de rivier ligt, heet de zomerdijk. 

Iets verder van de rivier ligt de winterdijk.
In de winter staat het water vaak hoger. Het water stroomt dan 
over de zomerdijk in de uiterwaarden. Een uiterwaard is het gebied 
tussen de zomerdijk en de winterdijk.
Een binnenvaartschip vaart over rivieren. Op de bodem van een 
rivier en langs de rivier vind je rivierklei. Op de hogere delen, iets 
verder van de rivier, groeien fruitbomen. Er zit daar niet alleen klei, 
maar ook zand in de grond. Goede grond voor fruitteelt!

  LES 2    VA N  Z E E  N A A R  M E E R

Vroeger was het IJsselmeer een zee: de Zuiderzee. Er waren steeds 
overstromingen. Om het land te beschermen werd de Zuiderzee 
afgesloten met een dijk: de Afsluitdijk. Delen van het IJsselmeer 
werden drooggemaakt. Dat heet inpolderen. Zo ontstonden nieuwe 
stukken land.
Die nieuwe polders en dijken rond het IJsselmeer noem je de 
Zuiderzeewerken. Het nieuwe land ligt onder de zeespiegel.
In de nieuwe polders kwamen nieuwe steden, want de bevolking 
van Nederland groeide. Vooral Almere is nu een grote stad.
Een groot deel van Flevoland is landbouwgrond. Door de zeeklei is 
de bodem van Flevoland heel geschikt voor landbouw.

  LES 3    E R O P U I T !

Het natuurgebied de Oostvaardersplassen was vooral nat. Er werd 
riet gezaaid om het gebied droger te maken. Daardoor gingen er 
andere planten groeien. Er kwamen dieren. Zo’n nieuw natuurgebied 
noem je nieuwe natuur.
Boswachters planten of kappen bomen. Ze letten op of alle 
planten en dieren een goed leven hebben. Ook zorgen ze dat 
de wandelpaden goed worden onderhouden. Dat noem je 
natuurbeheer.
Mensen die een dagje op pad gaan, noem je recreanten. Mensen 
die op vakantie zijn en een nacht ergens slapen, noem je toeristen.
Een park heeft voorzieningen voor recreanten. Bijvoorbeeld toiletten 
of een restaurant.

Vroeger was het IJsselmeer een zee.

Achter de winterdijk kun je veilig wonen.

Toiletten zijn voorzieningen.
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