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1. Docentenhandleiding 
 
Deze lesbrief is bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs. 
Hij biedt een goede voorbereiding op ons educatieprogramma Blinken en Verzinken.  
 
De leerlingen kunnen met het gedeelte “Voor de leerlingen” zelf aan de slag. 
 

1.1 Overzicht bijpassende methoden 
 
Methode  De blauwe planeet 
Groep 6 hoofdstuk 1, les 1 Hoe kan Nederland overstromen? 
     (o.a. terp, dijk, duinen) 
  hoofdstuk 1, les 2 Hoe zie je op de kaart wat hoog en laag is? 
                                                                  (o.a. dijken, duinen, polder, gemaal, zee) 
  hoofdstuk 1, les 3 Hoe wordt Nederland beschermd tegen het water? 
                                                                   (o.a. dijken) 
                           hoofdstuk 5, les 3 Moeten de dijken nog hoger worden? 
 
Groep 8 hoofdstuk 7, les 1 Hoe kun je de aarde opmaken? (o.a. turfsteken) 
                           hoofdstuk 7, les 2 Hoe kun je zien dat de aarde opraakt? 
                  (o.a. zout, verdampingsmethode, zoutbedden) 
   
Methode De wereld dichtbij  
Groep 6 hoofdstuk 1, les 4 De Deltawerken 
                           hoofdstuk 7, les 1 Dijken                                     
 
Methode Een wereld van verschil  
Groep 6 hoofdstuk 6, les 1 Duinen en dijken  
  hoofdstuk 6, les 2 Deltawerken 
  hoofdstuk 6, les 3 In de polder 
  hoofdstuk 6, les 4 Kaarten van het Deltaplan 
 
Groep 7 hoofdstuk 3, les 1 Gaten in het landschap 
     (o.a. turfsteken, energiebronnen, grondstoffen) 
 
Methode Geobas  
Groep 6 hoofdstuk 10   Polderland  
  hoofdstuk 13   Deltawerken 
 
Methode  Geobas (nieuwste versie) 
Groep 6 hoofdstuk 2, les 1 Wonen onder de zeespiegel 
  hoofdstuk 2, les 2 Bescherming tegen de zee 
Groep 6 hoofdstuk 4, les 3 Indeling van het landschap 
  hoofdstuk 7, les 4 Reliëf         (o.a. dijken, duinen, polders, zee, laagland) 
Groep 8 hoofdstuk 3, les 1 De kracht van water  
                         (o.a. overstroming, Watersnoodramp) 
Groep 8 Hoofdstuk 4, les 3 Invloed van de mens. (o.a. dijken, droogpompen,   
                                                                   molens en terpen) 
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Methode Land in zicht 
Groep 6 blok 1, les 2  Hoog en laag      
                                                                   (o.a. dijken, duinen, polders, terpen, reliëf) 
  blok 1, les 3  Kijk wijzer! 
  blok 1, les 4  Nederland grondig bekeken   (grondsoorten) 
 
Methode Meander 
Groep 6 thema 1, les 1  De overstroming 
  thema 1, les 2  Een wereldwonder (Deltaplan) 
 
Methode Wijzer door de wereld  (nieuwste versie) 
Groep 6 hoofdstuk 3, les 2 Kijk naar land      (grondsoorten) 
  hoofdstuk 4, les 3 Wat een stroom! (o.a. energiebronnen, turfsteken) 
  hoofdstuk 6, les 2 De Deltawerken 
 
Methode  Grenzeloos  
Groep 6 thema 2  Dreiging van water        (overstromingen) 
 

 

1.2 Kerndoelen en leerdoelen 
 
Het programma sluit aan bij de volgende kerndoelen 
Kerndoel 48: Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen 
worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 
(vliedbergen, dijken, inpolderingen, Deltawerken) 
 
Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen 
en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
(voorbeeld van historische bronnen: de archeologische vondsten) 
 
Kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tijdvakken 
(te denken valt o.a. aan de Romeinen) 
 
Kerndoel 53: De leerlingen leren over de belangrijkste historische personen en 
gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig 
verbinden met de wereldgeschiedenis. (historische gebeurtenis: met name de 
Watersnoodramp van 1953 en de daarop volgende Deltawerken) 
 
Leerdoelen 
A.  De leerlingen nemen kennis van de ontstaansgeschiedenis van Zeeland en het   
             landschap, de watersnoden en de Deltawerken, archeologische vondsten en  
             nederzettingsvormen (receptief vermogen). 
B. De leerlingen onderzoeken archeologisch vondstmateriaal (onderzoekend  
             vermogen) 
C. De leerlingen maken een beeldende opdracht (creatief vermogen) 
D. De leerlingen kunnen in eigen bewoordingen weergeven wat zij geleerd hebben 
    (reflectief vermogen).   
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1.3   Informatie over het museumbezoek 
 
Het programma Blinken en Verzinken start om 09.00 uur, duurt tot 11.30 uur en wordt 
onderbroken door een korte pauze om even iets te drinken. 
 
Programmaopbouw: 
- Ontvangst in het museum.  
- Powerpoint presentatie in de educatieruimte. 
- Splitsing van de groep in tweeën. 

De ene helft van de groep begint met de opdrachten op de zaal Blinken en Verzinken  
De andere helft van de groep begint met een archeologie opdracht en een beeldende 
opdracht over nederzettingen in de educatiezaal 
Na een korte pauze in de educatieruimte worden de groepen gewisseld. 

- Korte nabespreking 
- Afsluiting in de educatieruimte op de hele groep 
 

1.4  Spelregels voor het museumbezoek  
 
- Een vriendelijk, doch nadrukkelijk verzoek aan de leerkrachten om het bezoek op 
school  voor te bereiden. U kunt daarvoor deze lesbrief gebruiken. Zonder voorbereiding 
kan het bezoek niet goed tot zijn recht komen en hebben de leerlingen er minder profijt 
van. 
- Op iedere schoolgroep dienen minimaal twee begeleiders van de school aanwezig te 
zijn. Zij zorgen voor een ordentelijk verloop van het bezoek. 
- Iedere groep wordt begeleid door ervaren museummedewerkers; zij voeren het 
programma uit. 
- Leerlingen worden verzocht voor de pauze zelf drinken mee te nemen. Begeleiders  
krijgen koffie of thee. 
- De leerkracht verzoeken wij het enquêteformulier in te vullen dat u na binnenkomst 
krijgt overhandigd. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank.  
- Fotograferen is in het museum toegestaan, maar zonder flits 
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2       Voor de leerlingen 
 
2.1    Het ontstaan van Zeeland, duinen en dijken en inpolderingen 

 

2.1.1 Duinen 
 

In Nederland zijn veel duinen en dijken. Een duin is door de natuur gemaakt, een dijk 
door de mens. Als de dijken er niet waren, konden wij hier niet wonen. We leven immers 
beneden zeeniveau. De dijken zijn dus heel belangrijk en we moeten er goed voor 
zorgen. Weet je dat er al heel lang duinen zijn? 
 
We gaan even terug in de tijd, bijna 2000 jaar. Het is de tijd dat de Romeinen in ons land 
zijn. Aan de zeekant, waar nu Zeeland en Holland zijn, ligt een lange rij lage duinen en 
strandwallen. Daarachter ligt een veengebied met een ondoordringbaar moerasbos. Het 
is geen aantrekkelijk gebied om te wonen. 
In het jaar 350 na Chr. breekt een zware stormvloed door de strandwal. Er blijven 
eilanden over. De mensen trekken weg.  
Langzaamaan slibben geulen dicht. Ze komen hoger in het landschap te liggen en 
worden kreekruggen genoemd. De ondergrond is van zand, dus stevig. 
Door afwatering klinkt het veen in. Dat betekent dat de veenlaag minder dik wordt en 
dus inzakt. De veengronden kunnen dan alleen nog als weidegronden gebruikt worden. 
Deze lage, vrij vochtige plekken noemen we poelgronden. Denk maar aan de Poel bij 
Nisse.  
 

Op de kreekruggen ontstaan vanaf 800 na Chr. de 
eerste nederzettingen en wegen. Schaapherders zijn de 
eerste mensen die zich hier vestigen.  
De schorren of kwelders, gebieden aan de zeezijde van 
de dijk die alleen bij hoog water onderlopen, zijn met 
hun zoutplanten heel geschikt voor schapen. Vanuit 
Brabant en Vlaanderen trekken herders met hun 
schaapskuddes hier naar toe. Zij werpen vliedbergen 
op; dat zijn verhoogde woonplekken. Later worden die 
opgehoogd tot kasteelbergjes.  Zie hoofdstuk 2.3. 

 

2.1.2 Bedijkingen 
 
Vlaamse kloosters hebben in Zeeland veel grond in hun bezit. De kloosters leggen samen 
met de plaatselijke bevolking vanaf de 11e eeuw dijken aan. Men maakt ook sluisjes 
waarmee het water beheersbaar wordt. Echt grootschalig wordt het aanleggen van 
dijken na de stormvloed van 1134. Kreken worden afgedamd en er worden ringdijken 
aangelegd. Zo wordt het hele gebied beveiligd tegen het water. Het schorrengebied dat 
Zeeland was, is nu een eilandenrijk geworden. 
 

Wist je dit?  Bij Oudelande ligt de Vijfzoodijk. Als je weet dat de eerste dijken met 
spaden (een soort schop) werden aangelegd en dat je met een spade een zode kon 
uitscheppen, kun je dan uitleggen hoe die dijk aan zijn naam komt? 
…………………………………………………..……………………………………………………………………… 
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Filmpjes:  
Nederland zonder dijken    https://youtu.be/05LcPjQv_Is 
Klokhuis Dijken   https://youtu.be/Gq1YJ0Umc-M 
 

 

2.1.3  Inpolderingen 
 
De bedijking  in Zeeland is een groot succes en na 1200 neemt de welvaart snel toe. 
Zandplaten die in de natte geulen zijn opgekomen, worden drooggelegd. De grote kreek 
De Zwake bijvoorbeeld, kan zelfs worden afgedamd en gedeeltelijk worden ingepolderd. 
Voor het inpolderen in Zeeland zijn geen watermolens nodig zoals in Noord-Holland.  
Waar mogelijk worden kleine polders aangedijkt aan oude kernen. 
De Sint Felixvloed van 4 november 1530 maakt een kortstondig einde aan het 
inpolderen. Heel Noord-Beveland en de oostelijke helft van Zuid-Beveland gaan 
verloren. 
Daarna gaat het inpolderen op grotere schaal, met veel mensen en materiaal verder.  Er 
worden plannen gemaakt voor rechte wegen en grote, rechthoekige kavels. 
 

Voor meer informatie kun je het volgende filmpje bekijken: 
 
http://www.schooltv.nl/video/polders-in-zeeland-land-veroverd-van-de-zee/ 
 

 

 
 

 
 

https://youtu.be/05LcPjQv_Is
https://youtu.be/Gq1YJ0Umc-M
http://www.schooltv.nl/video/polders-in-zeeland-land-veroverd-van-de-zee/
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2.2     Turfsteken  
 

 

2.2.1  Turf als brandstof  
 

Tegenwoordig hebben de meeste huizen centrale verwarming. Maar dat was niet altijd 
het geval. Jouw overgrootmoeder had hoogstwaarschijnlijk een kachel waarin kolen 
werden gestookt. Nog langer geleden gebruikte men turf die uit de grond werd gestoken. 

De Romeinen deden het al. Ze draaiden van nat veen ballen, 
lieten die drogen en gebruikten ze als brandstof voor hun 
huizen en badhuizen. 
 
Op veel plaatsen in ons land bestaat de bovenste laag van de 
grond uit veen. Dat was heel geschikt om te laten drogen. 
 
Maar wat is veen eigenlijk? 

Veen is een grondsoort die bestaat uit overblijfselen van 
planten. Bomen, struiken, planten sterven af en blijven op de 
grond liggen. Veel lagen op elkaar drukken de overblijfselen 
aan.  
Veel van die stukken grond waren moerasachtig, dus vochtig. 
Uiteindelijk wordt het veen. 
 
In de grond verandert het veen in bruinkool of steenkool. In 
Nederland en België werd het afgegraven om gebruikt te 
worden als brandstof en daar moest hard voor worden gewerkt.  
 
Hoe hard kun je zien op dit filmpje: 
 
 
https://www.beeldengeluid.nl/en/media/8079/turfsteken-volgens-oude-methode 
 
  
 
Opdracht: Hieronder zie je drie spreekwoorden, wat zouden ze betekenen? 
 
Wie in het veen zit, kijkt 
niet op een turfje. 
 

 
………………………………………………………………….. 

Dat jongetje is nog geen 
drie turven hoog. 
 

 
………………………………………………………………….. 

Wie een kluitje heeft, wil 
er graag een turfje bij. 
 

 
………………………………………………………………….. 

 

https://www.beeldengeluid.nl/en/media/8079/turfsteken-volgens-oude-methode
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2.2.2   Turf voor zoutwinning 
 

Als je een beetje zout op je gekookte of gebakken ei strooit, denk je er vast niet over na 
waar dat zout vandaan komt. Of, hoe belangrijk zout eigenlijk altijd is geweest. 
Zout was en is nog altijd erg belangrijk voor het bewaren van voedsel. Je kunt er heel 
goed vlees en vis voor langere tijd houdbaar mee maken. 
De Romeinen probeerden al om dat zout (zelzout of sel-zout ) uit de grond te halen. Dat 
kon heel goed in het zuidwesten van Nederland. Daar was het veen in de loop der jaren 
door veel overstromingen doordrenkt met zout. 
 
Het uit het veen halen van zout noemen we selnering. De Romeinen hadden zelfs 
‘salinators’ in dienst. Dat waren ambtenaren die toezicht hielden op de productie en het 
transport van zout. Soldaten werden voor een deel in zout betaald. Daar komt ons word 
salaris vandaan.  
  
Het steken van veen en het verhandelen ervan noemen we moernering. In de late 
middeleeuwen was dit een heel belangrijke industrie. Men stak grote sleuven uit en 
legde de uitgestoken stukken veen op rijen. 
 
Op stukken binnendijkse grond lag op veel 
plaatsen een kleilaag bovenop het veen. Het 
wegsteken van de veenlaag onder die klei noemen 
we darinckdelven.  
Door moernering en darinckdelven ontstaat een 
hollebollige bodem. Dat is een bodem met putten.   
Denk maar aan De Poel bij Nisse. 
 
Met moernering werd heel veel geld verdiend. 
Maar in de dertiende eeuw werd het toch beperkt omdat de bodem te veel zakte. 
Bovendien werden de dijken er minder stevig door. Een paar eeuwen later werd het 
helemaal verboden. 
Op de foto zie je onderzoekers die bij Rilland aan het moerneren zijn. (foto Dicky de 
Koning) 
 

Bekijk het filmpje Zoutzieden bij Zierikzee (Canon van Zeeland, venster 8, ca. 1200-
1500) 
https://youtu.be/HLAWTZMIbU0   
 

Wist je dit? 
De benaming zel, of sel vind je in veel woorden terug. In het woord ‘salaris’ bijvoorbeeld 
en in ‘soldij’. Met ‘saldo’ kun je het verschil aangeven tussen het geld dat iemand krijgt 
en wat hij heeft uitgegeven. 
Heb je wel eens salami gegeten? En … zat er zout in of niet? ……….. 
 

Wist je dit? 
Van turf kon je ook zeep maken. Dat deden de Franken, die in het zuiden woonden. Zij 
mengden vet met as van verbrande turf. Dat deden de Romeinen niet, die wasten zich 
niet met zeep maar met olie. 

https://youtu.be/HLAWTZMIbU0
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2.3   Vlied- en kasteelbergen in Zeeland 
 

 

In Zeeland liggen, verspreid over de provincie, 
kunstmatige heuvels. Ze zijn vijf tot twaalf meter hoog en 
ontstonden aan het eind van de twaalfde en in de 
dertiende eeuw. In die periode was in Zeeland niet één 
persoon de baas, maar meerdere ambachtsheren. Die 
moesten hun eigendommen vaak verdedigen tegen 
indringers. Er waren er ook die hun bezit  met geweld 
wilden uitbreiden. 
Misschien weet je wel een of meer heuveltjes te liggen. 
Op de foto hiernaast zie je de berg van Coudorpe. 

 
Tot voor kort wisten we eigenlijk niet precies wat het voor bergjes 
waren. Maar dat weten we nu wel. 
Vóór het jaar 1000 werden lage heuveltjes op de schorren 
gebruikt voor het vee. Daarna werden veel van die heuvels 
opgehoogd. Er werden houten torens op gebouwd. Op de meeste 
bergjes heeft zelfs een soort kasteel of burcht gestaan. In de 
landschapstuin van Terra Maris in Oostkapelle is een dergelijk 
kasteeltje nagebouwd. We noemen het een mottekasteel, naar het 
Franse woord ‘motte’ voor heuvel. In Frankrijk werden ze 
namelijk ook aangelegd. In Zeeland zijn er 170 geweest. 
 

Een mottekasteel bestond uit een kernheuvel: de opperhof 
met een toren, een donjon. De eerste donjons waren van 
hout, later werd een stenen toren gebouwd. Daaromheen 
was een  omheining van houten palen,  die nog later 
vervangen werd door een stenen muur.  
Hiernaast zie je een afbeelding van de Berg van Troje die bij 
Borssele heeft gelegen. Daar is in het landschap de gracht 
nog te herkennen. 
In Historisch Museum De Bevelanden in Goes kun je een 
maquette van dit mottekasteel bekijken.  
 

 

In Zeeland raakten de mottekastelen in verval. Wat overbleef waren de bergjes. Daarvan 
zijn er nu nog ongeveer 40. 
 
 
Meer informatie kun je vinden op de volgende websites: 
 
www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/783/vliedberg-wemeldinge 
 
www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/787/aarden-heuvels-bij-baarsdorp 
 
 
 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/783/vliedberg-wemeldinge
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/787/aarden-heuvels-bij-baarsdorp
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2.4   Nederzettingen en dorpen 
 
Vanaf  de 11e eeuw werden veel gebieden in Zeeland ingepolderd. Op de schorren en 
slikken werden schapen gehouden en er ontstond een wolhandel. Monniken uit Vlaamse 
abdijen bepaalden hoe hier de landbouw werd bedreven. 
De bevolking groeide en in de twaalfde en dertiende eeuw ontstonden veel dorpen. De 
dorpen met een kerk  waren in die tijd de belangrijkste. 
 
Zeeland had 5 karakteristieke dorpstypen: 

  
Ringdorp – zoals 
Kloetinge, Nisse. 
Bij de splitsing van een 
weg werd een kerk 
gebouwd. Rond de kerk 
kwamen huizen. 

    
Voorstraatdorp – Kats, 
Colijnsplaat 
De kern van dit dorp is een 
brede straat loodrecht op de 
zeedijk, die de haven 
verbindt met de kerk. 

       
Dijkdorp – Ovezande, ’s-
Heerenhoek 
Langs een dijk werden aan 
beide zijden huizen gebouwd. 
De kerk werd onderaan de dijk 
gebouwd, soms op een splitsing, 
van twee dijken. 

 
Kruiswegdorp – Rilland, 
Zaamslag, Schoondijke 
Hier liggen de huizen 
midden in de polder bij 
een kruising van de 
belangrijkste wegen. 

         
Straatdorp/lintbebouwing 
Driewegen, Kamperland 
In deze dorpen is er geen 
sprake van een kern. De 
huizen kwamen gewoon 
langs een lange weg. Het 
dorpscafe kwam op een hoek. 

 
Er zijn ook mengvormen, zoals 
’s Heer Arendskerke. Dat dorp is 
een ringdorp en tegelijk een 
voorstraatdorp. 
  
Afwijkende dorpsvormen zijn er 
ook. Het dorp Borssele is een op 
papier ontworpen dorp. Hoe 
bijzonder het is, kun je op de 
volgende website lezen. 
http://www.zeeuwseankers.nl/
nl-
NL/verhaal/116/uitzonderlijk-
borssele 
 

Opdracht: 
Misschien woon je zelf in een dorp.   Zo ja, welk dorp?  ………………………………….. 
Welk dorpstype zou het zijn?      .................................................. 
Als je in een stad woont, moet je denken aan het dorp van je oma, of van een vriend(in). 
  
Meer informatie over dorpen en kerken in de middeleeuwen is te vinden op de site van 
Zeeuwse ankers:  
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/360/dorpen-en-kerken-in-de-middeleeuwen 

http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/116/uitzonderlijk-borssele
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/116/uitzonderlijk-borssele
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/116/uitzonderlijk-borssele
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/116/uitzonderlijk-borssele
http://www.zeeuwseankers.nl/nl-NL/verhaal/360/dorpen-en-kerken-in-de-middeleeuwen
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2.5   De watersnoodramp van  1953 
 

Door de eeuwen heen heeft Nederland grote 
overstromingen gekend. 
 
Nog vers in het geheugen van veel Brabanders en 
Zeeuwen ligt de Ramp van 1953. 
Die vindt plaats in de nacht van 31 januari op 1 
februari. Er staat een stevige wind en het KNMI  
(Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) 
waarschuwt voor een zware storm die kan leiden tot  
gevaarlijk hoog water. 
Veel helpt de waarschuwing niet. Lang niet alle waterschappen zijn er op voorbereid en 
lang niet iedereen heeft een telefoon. 
Intussen groeit de storm uit tot windkracht 10, zware storm. Bij de eerstvolgende eb 
komt het water net zo hoog als normaal bij vloed. Dat heet ‘springtij’. 
Dijkwachten worden aangewezen. Bij de havens moeten vloedplanken het water 

tegenhouden. Maar als het hoge water 
urenlang op de dijken heeft gebeukt gaat het 
helemaal mis. 
Tussen vier en zes uur breken de dijken door. 
Op zondagmiddag 1 februari  maakt een 
vloedgolf de ramp nog groter. Er volgt er nog 
een, die de meeste slachtoffers maakt. Er zijn 
1835 doden. 259 Kinderen verliezen hun 
ouders. Ook talloze dieren komen om. 
Er wordt een plan gemaakt om Nederland      

beter te beschermen tegen het water: het Deltaplan. 
 
 
Opdracht: 
Je woont in een dorp dicht bij de Schelde. Er wordt een zware storm verwacht en je 
moet evacueren. Wat neem je in ieder geval mee? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Filmpjes: 
Schooltelevisie    http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-watersnoodramp-1953/ 
 
Schooltelevisie 
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-de-watersnoodramp/ 
 
 
Willem Wever: Kan ik in Zeeland blijven wonen als het water stijgt. 
https://www.youtube.com/watch?v=7xWxNQD11G0 
 
 

 

http://www.schooltv.nl/video/vroeger-zo-de-watersnoodramp-1953/
http://www.schooltv.nl/video/vroeger-was-het-anders-de-watersnoodramp/
https://www.youtube.com/watch?v=7xWxNQD11G0
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2.6   De Deltawerken 
 

Ben je wel eens in Deltapark Neeltje Jans geweest? Je kunt daar veel te weten komen 
over de Deltawerken. Je kunt zelfs in een soort windtunnel door een orkaanmachine 
ervaren hoe windkracht 12 aanvoelt. 
Deltapark Neeltje Jans ligt aan de voet van de allergrootste stormvloedkering ter wereld. 
De bouw daarvan heeft jarenlang geduurd en dat was nog maar een onderdeel van het 
Deltaplan. Dat plan was nodig om Nederland te beveiligen tegen het water. Ons land ligt 
immers onder de zeespiegel en het was door de eeuwen heen al dikwijls geteisterd door 
overstromingen. Daarbij zijn veel mensen omgekomen. 
 
Al honderen jaren geleden werd geprobeerd om Nederland te 
beveiligen tegen het water. Waterbouwkundig ingenieur Lely was 
de eerste die hiervoor een plan bedacht. We kennen zijn naam van 
de inpoldering van de Zuiderzee. Een gedeelte daarvan is nu het 
IJsselmeer. Zijn visie was om de Nederlandse kust te versterken 
door verkorting van de kustlijn. Die visie werd later overgenomen. 
Zo kon niet alleen de kust, maar ook het binnenland beveiligd 
worden tegen het water. 
 
De Watersnoodramp van 1953, waarbij 1835 mensen omkwamen, 
gaf de doorslag om de plannen versneld uit te voeren. Al twintig 
dagen na de ramp werd door het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat de Deltacommissie benoemd. Die moest een concreet 
en uitvoerbaar plan maken: ‘Het Deltaplan’. 
Voor de Nederlandse waterbouwers werd dat een enorme en ingewikkelde opdracht. Er 
moesten diepe, wijde zeegaten worden gedicht. Dat was nog nergens ter wereld gedaan. 
Ervaringen en bestaande technieken waren er nauwelijks. In het deltagebied is 
bovendien sprake van sterke stromingen en grote zandverplaatsing. Daarbij zorgen 
Noordzeestormen voor sterke golfbewegingen. 
 
Het Deltaplan was een gigantisch karwei dat pas in 1997 werd voltooid. In 2013 werden 
de Deltawerken uitgeroepen tot het meest tot de verbeelding sprekende 
waterbouwproject ter wereld. 
 
Wist je dit? 

Dit is hulpschip de ‘Ostrea’ (oester), speciaal bedacht 
voor de Deltawerken. 
Het was een U-vormig schip met twee hijsbogen van 
36 en 24 m hoog. Het tilde de zware pijlers op uit het 
bouwdok en voerde ze naar hun plek in de 
Oosterscheldekering. 
Door de pijlers niet helemaal boven water te tillen, 
konden ze toch verplaatst worden. Slim hè! 

 
Alle deltawerken worden vermeld op de volgende website: 

 
https://www.beleefdedeltaroute.nl 
 

https://www.beleefdedeltaroute.nl/


Lesbrief Blinken en Verzinken  
 

14 
Educatieve dienst Historisch Museum De Bevelanden, Singelstraat 13, 4461 HZ Goes 

2.7   Archeologie; wat, wie, waar? 
 
Wat is archeologie?  Archeologie, of oudheidkunde,  is de wetenschap die overblijfselen 
uit vroegere tijd bestudeert. We willen graag weten hoe die tijd er uit zag omdat we 
daarvan kunnen leren. Het woord komt uit de Griekse oudheid: “archaois” betekent het 
“oude”, “logos” betekent “kennis”.  
 
Wie? De wetenschapper die archeologie onderzoekt, noemen we een archeoloog. Hij of 
zij houdt zich bezig met overblijfselen die voor zichzelf spreken en ons een beeld geven 
van de manier waarop mensen vroeger leefden. Dat kunnen voorwerpen zijn als kleding, 
werktuigen, wapens, munten of bakstenen. 
 
Waar? Voor een archeoloog is eigenlijk alles interessant. Hij kan veel te weten komen als 

er een beerput opengaat. Een beerput was vroeger een afvalput, dus 
een vuilnisbak en diende ook als toilet. 
Een voorbeeld van archeologische vondsten in Zeeland vind je in Goes. 
In het centrum is Slot Oostende (Het vroegere Torenburg) in ere 
hersteld. Het slot is een bierbrouwerij/restaurant/hotel geworden. 

Tijdens de werkzaamheden en het graven in de grond zijn nieuwe feiten aan het licht 
gekomen, over de ouderdom van het gebouw en over de bewoners. Over Slot Oostende 
is een apart programma met lesbrief vermeld op website: 
http://www.historischmuseumdebevelanden.nl/educatie-scholen-historisch-museum-
de-bevelanden.html 
 
In Historisch Museum De Bevelanden in Goes zijn veel 
archeologische vondsten te zien, zoals eeuwenoude potjes 
en geheimzinnige figuren. 

Er is ook een heel bijzondere steen. We 
noemen hem “votiefsteen”. Hij werd in opdracht van een Romeinse 
koopman gemaakt voor godin Nehalennia. Deze godin werd aanbeden door 
de plaatselijke bevolking van die tijd: de Menapiërs. 
Votiefstenen kunnen heel groot zijn. De votiefsteen in Goes is nog maar de 
helft van dit exemplaar. De andere helft staat in het Museum voor Oudheden 
in Leiden. Wat de betekenis van zo’n votiefsteen was, kom je tijdens het 
bezoek te weten. 

 
Tijdens het museumbezoek wordt ingegaan op de volgende items:  

 Het werk van de archeoloog, mag hij alles houden wat hij vindt? 
 Mag iedereen overal graven? 
 Conserveren     

Misschien kun je als voorbereiding op het bezoek aan het museum nadenken over die 
vragen. Misschien heb je zelf wel eens iets gevonden. Een fossiel, of een ander oud 
voorwerp. Daar mag je tijdens het museumbezoek best iets over vertellen. 
 
In het museum gaan jullie in kleine groepjes een soort archeologische opgraving 
uitvoeren, waarbij jullie voorwerpen moeten blootleggen, natekenen en beschrijven. 
 
filmpje: De archeoloog: http://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-
archeologie-archeologen-geven-nooit-op/#q=archeoloog 

http://www.historischmuseumdebevelanden.nl/educatie-scholen-historisch-museum-de-bevelanden.html
http://www.historischmuseumdebevelanden.nl/educatie-scholen-historisch-museum-de-bevelanden.html
http://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-archeologie-archeologen-geven-nooit-op/#q=archeoloog
http://www.schooltv.nl/video/de-geschiedenis-van-de-archeologie-archeologen-geven-nooit-op/#q=archeoloog

