Het Nederlandse landschap
Opdrachten bij schooltv beeldbank.
RIVIERKLEI LANDSCHAP
http://beeldbank.schooltv.nl
klik op → voortgezet onderwijs
kies vak → aardrijkskunde
kies onderwerp → landschap/
grondsoort

Bekijk
1
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de clips die horen bij het rivierkleilandschap
Waarom worden de bochten in de rivieren steeds groter?
Wat zijn oeverwallen en waar worden ze voor gebruikt? Vroeger en nu?
Wat zijn nu de meest bepalende landschapsfactoren voor het rivierkleilandschap?
Dus: als je door Nederland fietst waaraan zie je dan dat je in een rivierkleilandschap fietst?
wat voor landbouwgebruik is er in het rivierklei landschap?
En waaraan herken je de droge of de natte grond?
Waarom loopt een dijk niet precies recht maar vaak met een bocht?
Hoe verandert het rivierkleilandschap nu weer?

Deze vragen moet je wel kunnen beantwoorden maar vind je misschien niet direct in de clips. Als je
het antwoord niet weet kun je op internet verder zoeken. Een goede site is:
http://editie1.terra.wolters.nl/landhavo/index.html
http://geografie-nederland.pagina.nl/
8
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Waarom zijn er geen dorpen te vinden die gebouwd zijn op de komgronden? Leg ook uit
waarom je dorpen juist wel op de oeverwallen aantreft.
Veel rivieren zijn door de door de mens van vorm veranderd. De bochten zijn er vaak
uitgehaald waardoor de rivieren er niet meer natuurlijk uit zien. Hoe noemen we het als de
mens rivieren gaat rechttrekken? Kijk in je boek bij paragraaf 5.
Veel rivieren zijn door de door de mens van vorm veranderd. De bochten zijn er vaak
uitgehaald waardoor de rivieren er niet meer natuurlijk uit zien. Hoe noemen we het als de
mens rivieren gaat rechttrekken? Kijk in je boek bij paragraaf 5.

Extra: maak een poster/affiche van hoe het rivierkleilandschap er uit ziet, je mag daarbij ook tekst
gebruiken.

Het Nederlandse landschap
Opdrachten bij schooltv beeldbank.
VEENLANDSCHAP
http://beeldbank.schooltv.nl
klik op → voortgezet onderwijs
kies vak → aardrijkskunde
kies onderwerp → landschap/grondsoort

Bekijk de clips die horen bij het laagveen.
Kenmerkend voor het laagveen zijn de langgerekte kavels. Als je daardoor heen rijdt, valt het
meteen op dat je in een laagveen gebied zit.
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Beschrijf hoe het komt dat een laagveenlandschap uit deze langgerekte
strokenverkaveling bestaat.
Waarom is laagveen niet geschikt voor akkerbouw
Hoe komt het dat de mens in laagveengebieden zich tegen het water moet beschermen
en dus dijken aanlegt?
Geef een beschrijving van het laagveenlandschap. Hoe ziet het eruit, hoe is het
ontstaan en hoe wordt het tegenwoordig gebruikt?

Laagveen is nat,dat heb je inmiddels wel geleerd. Door het inklinken van het veen wordt het
natuurlijk ook nog steeds weer natter.
5
wat wordt er aan gedaan om toch droge voeten te houden in een laagveengebied?
6
Teken en leg uit hoe een polder werkt. Gebruik hierbij ook je hoofd – en werkboek
7
Waarom hoort een polder bij het laagveengebied?
Hoogveen
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landschap
Hoe ontstaat eigenlijk veen? Maak ook gebruik van tekeningen!
Hoe worden hoogveen gebieden tegenwoordig gebruikt?
Zoek in de atlas/op internet eens naar Nederlandse plaatsnamen (vooral in de provincies
Drenthe en Groningen eens 5 plaatsnamen op met een verwijzing naar het veen)
Vroeger waren de hoogveen gebieden erg belangrijk. Wat voor belangrijk spul werd er
uit het hoogveen gehaald? En hoe ging dat dan in z’n werk?
De turf (van vraag 4) was natuurlijk in grote hoeveelheden nodig in de grote stad. Kijk
eens naar een kaart van de provincie Groningen. Wat is daar gedaan om het turf zo snel
mogelijk in de stad Groningen te krijgen?
Wat voor soort dorpen krijg je dan? Geef een omschrijving van de bebouwing van zo’n
dorp.

Extra: maak een poster/affiche van hoe het veenlandschap er uit ziet, je mag daarbij ook tekst
gebruiken.

