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Inleiding 
Water is sinds jaar en dag een belangrijk thema voor Nederland. Klimaatverandering en 
het zakken van de bodem in het westen maken dat de strijd tegen het water een blijvend 
thema is.  
Ook in en om de Biesbosch is dit het geval. Het water vormt niet alleen het leefgebied 
voor veel dier- en plantensoorten, maar de Biesbosch heeft ook op het gebied van 
waterveiligheid een belangrijke rol. 
De overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 waren aanleiding voor de meest recente 
maatregelen om het water meer de ruimte te geven. Maar wist u ook dat De Biesbosch 
zijn bestaan te danken heeft aan een zeer grote overstroming? In 1421 vond namelijk de 
Sint-Elisabethsvloed plaats. Het gehele gebied tussen Dordrecht en Geertruidenberg 
stond onder water, hier ligt nu De Biesbosch.  
 
In het waterprogramma is waterveiligheid een van de thema’s waarmee de leerlingen 
kennis maken. Om dit onderwerp goed te kunnen begrijpen is kennis van het 
Nederlandse rivierenstelsel ook belangrijk. Ook dit thema komt aan bod.  
Het waterprogramma is opgebouwd uit twee onderdelen: voorbereiding op school en het 
bezoek aan de Biesbosch. Deze handleiding bevat lessuggesties voor het voorbereiden 
van uw bezoek aan de Biesbosch. Het gebruik ervan wordt sterk aanbevolen. Een goede 
voorbereiding draagt bij aan het succes van de Biesboschdag. Het is daarom belangrijk 
dat de leerlingen op school kennis hebben gemaakt met het rivierenstelsel en het thema 
waterveiligheid. U kunt dit doen met behulp van onze lessuggesties, maar wanneer u 
graag eigen lesmateriaal gebruikt kan dat ook.  
Het waterprogramma  wordt uitgevoerd in twee groepen. Iedere groep wordt begeleid 
door een schoolgids. Leraren, docenten en begeleiders worden gevraagd actief betrokken 
te zijn bij de educatieve activiteiten. 
 

Doel van het programma 
Het doel van het programma is om leerlingen op een originele manier kennis te laten 
maken met het water in- en om de Biesbosch. Daarnaast leren de kinderen over 
waterveiligheid. Wat gebeurt er allemaal in Nederland, zodat we met zijn allen droge 
voeten hebben en houden.  
 
Het schoolprogramma sluit aan bij de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 39 
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 
kerndoel 47 
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken 
met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven 
landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en 
levensbeschouwing. 
kerndoel 48 
Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om 
bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 

Het schoolprogramma is vakoverstijgend. Het programma past binnen geschiedenis, 
aardrijkskunde en biologie/natuurbeleving.  
Het programma is lesstof vervangende activiteit en dus geen schoolreisje. 

 

Doelgroep  
Het programma is geschikt voor leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar (groep 7-8 en 
eerste klas voortgezet onderwijs). 
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Opzet van het programma 
 

Locaties 
Het programma is vanaf verschillende locaties in de Biesbosch te volgen:  
- vanaf Biesboschcentrum Drimmelen 
- vanaf Jachthaven Vissershang in Hank 
- in de omgeving van BiesboschMuseumEiland. 
Vanaf de eerste twee locaties wordt altijd met een boot gevaren. Voor het programma in 
de omgeving van BiesboschMuseumEiland en zullen er nadere afspraken gemaakt 
worden over de invulling van de tocht.  
 

Tijdsplanning 
Het programma duurt ongeveer  2,5 à 3 uur, waarvan er twee keer een half uur wordt 
gevaren. De spelactiviteiten op locatie staan in het teken van het water thema.  
 
Het programma is prima te combineren met andere programma’s, zodat er een dag 
vullende activiteit ontstaat. Kijk op de website www.np-debiesbosch.nl voor meer 
informatie over schoolprogramma’s. 
 

Het programma 

 Na een kort ontvangst zal aan boord worden gegaan om te varen naar de locatie 
van de spelactiviteiten.  

 Al tijdens de boottocht ervaren de kinderen hoe het is om in en met een waterrijk 
land als het onzen te leven.  

 Tijdens de heen- en terugvaart vertelt de gids het een en ander en vullen de 
leerlingen per groepje enkele vragen in.  

 Na de vaartocht worden de leerlingen opgedeeld in twee groepen en gaan ze aan 
de slag met twee opdrachten. Eén opdracht heeft het thema het rivieren-/ 
waterstelsel in de Biesbosch en één opdracht heeft het thema waterveiligheid. Het 
niveau van de opdrachten wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen. 
 

Praktische zaken 

 Ook tijdens het varen zullen de gidsen (en de leerkracht) een paar keer het woord 
willen voeren. 

 De activiteiten vinden plaats op de Aakvlaai.  

 Laarzen en eventueel regenkleding kunnen soms goed van pas komen. Laarzen 
meenemen in een aparte tas. Ze mogen niet in het centrum gedragen worden en 
ook niet aan boord van de boot.  

 Leerlingen kunnen nat worden (ook als het niet regent).   

 Het dragen van een lange broek en truitje met lange mouwen wordt aanbevolen. 

 Leerlingen dienen zelf wat te drinken en eventueel een tussendoortje mee te 
nemen.  

 Ook bij regen gaat het programma door. 
 

  

http://www.np-debiesbosch.nl/
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Lessuggesties 
Hieronder volgt een aantal lessuggesties, deze kunnen u helpen bij het voorbereiden van 

het bezoek aan de Biesbosch. Het succes van de Biesboschactiviteiten is afhankelijk van 

de voorbereiding op school. De suggesties zijn simpel van opzet en geven de leerlingen 

een kleine inkijk in de thema’s van het waterprogramma. Wanneer u liever gebruik maakt 
van eigen lesmateriaal dat ook de thema’s behandelt kan dat natuurlijk ook.  

1 Hoe ontstaat een delta? 
Een delta is een waaier van zand en vertakkingen van rivieren aan het einde van een 

rivier. Een rivier kan uitmonden in een zee of een meer. Nederland is een grote delta als 

uitstroomgebied van de grote rivieren. Nationaal park de Biesbosch is onderdeel van 

deze delta. 

  

Nederland op zijn zij. Nu is de delta makkelijk te herkennen. 

De rivier heeft een lage stroomsnelheid in het deltagebied.  Omdat de stroomsnelheid 
laag ligt kan er fijn sediment worden afgezet: rivierklei. Dit creëert grote vlakke drassige 
gebieden. De klei is erg vruchtbaar en vormt vaak grote drassige gebieden omdat water 
moeilijk de grond in kan trekken.  
 
Nodig: 
- kaart van Nederland 
- zandbak of zand 
- gieter(s) 
- water 
- steentjes of takken die als obstakel kunnen dienen 
 
Uitvoering 
Bespreek klassikaal wat een delta is en hoe Nederland en De Biesbosch onderdeel is van 
de delta. Ga vervolgens met de leerlingen naar buiten. Verdeel de leerlingen in groepjes 
en laat ze met het zand een heuveltje maken. Laat ze daarna met behulp van de gieter 
water van het heuveltje afstromen.  
Laat de leerlingen uitleggen wat ze zien en hoe ze denken dat het komt. Laat hen 
experimenteren met hogere en lagere heuveltjes en wat er gebeurt als er steentjes of 
andere obstakels in de weg liggen.  
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2 Sedimentatie/verlanding 
Met deze proef laat u zien dat in stilstaand of langzaam stromend water verschillende 
grondsoorten gelaagd sedimenteren. Ook in de Biesbosch vond en vindt dit proces 
plaats.  
 
Nodig: 
- grote afsluitbare pot 
- grof zand 
- fijn zand 
- klei 
- evt. kleine steentjes 
- water 
 
Uitvoering: 
Doe van ieder type zand een laagje in de pot en vul de pot verder met water. Draai de 
deksel erop en schud de pot goed heen en weer. Zet vervolgens de pot op tafel, zodat 
alle leerlingen goed kunnen zien wat er gebeurt. Bespreek het proces met de leerlingen. 
Dit proefje kan ook m.b.v. een aquarium worden uitgevoerd waarbij u flink door het 
water roert.  
 

3 NAP 
NAP staat voor Normaal Amsterdams peil. Het NAP is 
ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau.  Ongeveer 
de helft van Nederland bestaat uit polders die onder 
zeeniveau liggen. Al die polders hebben een ander 
waterpeil. Deze worden elke dag met sluizen en gemalen 
droog gehouden. Wanneer dat niet gebeurt lopen hele 
stukken land onder water. Daarom is een goed 
waterbeheer ter voorkoming van wateroverlast en 
overstromingen zeer belangrijk voor Nederland, hierbij is 
het NAP een belangrijk instrument. 
 
Nodig:  
- computers 
- Internet 
 
Uitvoering: 
Laat de leerlingen opzoeken wat NAP is. Leg ze daarna het volgende voor: “Stel je eens 
voor dat jij op het laagste punt woont op NAP – 2 meter en dat het al dagenlang regent. 
Al het water uit de omliggende gebieden stroomt van hoog naar laag dus naar NAP – 2 
meter. Wat kan dit voor gevolgen hebben?” 
Laat de leerlingen opzoeken hoe hun woonplaats ligt ten opzichte van NAP. 
 

4 Watermaatregelen in eigen omgeving 
Laat de kinderen op weg van huis naar school goed rondkijken naar welke maatregelen 
er in hun buurt zijn genomen om te voorkomen dat water bij een flinke regenbui in hun 
huizen loopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

 waterwerken, beschoeiingen, dijken  
 Stortsteen, sloten, greppels  

 Sluizen, duikers, overstroomgebieden  

 vijvers, wateropvang 

 etc. 
Bespreek de resultaten in de klas.  
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5 Opdracht meanderend water 
Water loopt  trager en het is  langer onderweg als het in een kronkelende vorm stroomt. 
Daarom worden op veel plekken rechte waterwegen kronkelend (meanderend) gemaakt. 
Het vermindert de kans op overstromingen doordat het vele water niet allemaal in één 
keer op een plek terecht komt. U kunt dit goed illustreren met het volgende experiment. 
 
Nodig: 
- stuk tuinslang van 1 meter 
- stuk tuinslang van 2 meter 
- 2 gieters met water 
 
Uitvoering: 
Leg het korte stuk tuinslang recht weg, leg het lange stuk tuinslang kronkelend weg (zorg 
ervoor dat ze niet helemaal plat liggen, water stroomt tenslotte van hoog naar laag). 
Zorg ervoor dat de afstand tussen de opening en de uitgang van de slangen voor beiden 
hemelsbreed gelijk zijn. Giet nu tegelijkertijd eenzelfde hoeveelheid water in de slang. Uit 
welk slang komt het eerst water?  
 

6 Kwartet waterthema’s 
Met dit kwartetspel komen 3 thema’s aan bod: waterveiligheid, Nationaal Park de 
Biesbosch en de grote rivieren. In totaal bestaat het spel uit 20 kaarten. Er kunnen 
maximaal 4 leerlingen per spel meedoen.  
 
Nodig: 
- kwartetspel (zie website) 
- schaar 
- papier 
- computers 
- internet 
 
Uitvoering: 
Print de kwartetspelkaartjes (bij voorkeur op wat dikker papier) en knip deze uit of laat 
de leerlingen dit doen. Indien u voor het laatste kiest, maken de leerlingen al kennis met 
de verschillende onderwerpen. Deel de leerlingen in groepjes van maximaal 4 personen 
en laat ze het kwartet spelen. 
Laat de leerlingen de termen die ze niet kennen opzoeken op het internet. Bespreek 
eventueel de termen klassikaal. 
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WATER in de Biesbosch (achtergrondinformatie) 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe water een rol heeft gespeeld in en om de Biesbosch. De 

informatie wordt chronologisch beschreven en kan u helpen bij de uitvoering van de 

lessuggesties en/of het bezoek aan de Biesbosch.  

 

Algemeen 
Nationaal Park de Biesbosch is een groot natuur- en watergebied met een oppervlakte 

van zo’n 90 vierkante kilometer (9000 hectare). Uniek aan de Biesbosch is dat het één van 

de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa is. Een zoetwatergetijdengebied is 

een gebied waarin het rivierwater onder invloed staat van de eb- en vloedwerking van de 
zee. 

Steeds vaker, ook in Nederland, is extreme neerslag de oorzaak van wateroverlast. Ook 

water uit onze rivieren en uit de Noordzee vormt nog altijd een bedreiging. Nederland is 

wel een goed beschermde delta, maar 100% garantie op veiligheid bestaat niet. En áls het 
mis gaat zijn de gevolgen enorm.  

 

Het verleden van de Biesbosch  

 

van LAND naar WATER 
Waar nu de Biesbosch ligt, lag bijna 600 jaar geleden de Grote- of Hollandse Waard. Een 

zeer vruchtbaar landbouwgebied waar dijken omheen lagen, maar waar ook rivieren 

doorheen stroomden. De mensen leefden er van landbouw, veeteelt, turf- en 
zoutwinning. De dijken beschermden de Waard tegen het omringde rivier- en zeewater. 

Op 19 november 1421 treft een grote overstroming (Sint Elisabethvloed) de Grote Waard. 

De oorzaak van deze watersnoodramp lag in het slechte onderhoud van de dijken, maar 

ook omdat langs die dijken aan turf- en zoutwinning werd gedaan.  

De hele Grote Waard werd overspoeld met zeewater en het water sleurde alles wat los en 
vast zat mee. Hierbij werd de huidige Biesbosch gevormd. 

In december van datzelfde jaar breken er nog meer dijken door. Drie jaar later, ook op 19 

november, is er weer een overstroming. De redelijk herstelde dijken houden het niet 

langer en er ontstaat één grote binnenzee, het Bergsche Veld, waar zalm en steur in 
overvloed aanwezig was en gevangen werd. 

van WATER naar LAND 
Direct na de overstromingen in de vijftiende eeuw begint zich alweer land te vormen 

(verlanding). Vanuit de zee en de grote rivieren wordt er met het water sediment (klei- en 

zanddeeltjes) aangevoerd, waardoor er steeds meer waterplanten vaste grond kregen. In 

die periode was er een open verbinding met de zee en was er ook getijdewerking. Biezen 
en riet groeiden er en werden geplant en geoogst. 

In de negentiende eeuw komt de verlanding (op- en aanwas) zover dat er in omkade 
delen grienden (wilgenakkers) aangelegd konden worden.  

Tussen 1861 en 1874 werd het kanaal de Nieuwe Merwede gegraven en kon de 

inpoldering achter de grote Bandijk beginnen. 

In 1904 werd de, ook grote deels met de hand gegraven, Bergsche Maas geopend. 
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Halverwege de twintigste eeuw verdween de wilgen (griend) cultuur steeds meer en 

werd het gebied met landbouwpolders ingericht. 

Na de watersnoodramp (Sint Ignatius- of Beatrixvloed) van 1953 neemt men in ons land 

een serie maatregelen die er voor moeten zorgen dat de waterwolf vanuit de zee 

bestreden wordt: de Deltawerken. 

Voor de Biesbosch betekende de afsluiting van de Haringvliet (1971) een verkleining van 

het verschil in eb en vloed. Voor 1971 was het verschil nog  twee meter, na de afsluiting 

was het verschil ongeveer dertig centimeter in de Brabantse Biesbosch, tot zo’n zeventig 

centimeter in de Hollandsche Biesbosch. Maar er bleef eb en vloed, een uniek 

zoetwatergetijdengebied. 

In diezelfde tijd, tijdens de bouw van de Deltawerken, zijn er in de Zuidwaard van de 

Brabantse Biesbosch 644 hectare spaarbekkens aangelegd, die nu 3,5 miljoen mensen 
dagelijks van drinkwater voorzien. 

van LAND, naar WATER (2016) 
Het extreem hoge water van de grote rivieren Rijn en Maas, eerst in 1993 en later op 31 

januari 1995, was de aanleiding tot de drastische verandering die de Biesbosch regio 

daarna heeft ondergaan. Door deze Don Boscovloed is er in en om de Biesbosch de 

laatste twintig jaar veel gebeurd. Ten behoeve van de waterveiligheid zijn 

landbouwpolders natuur-, overlaat- of doorstroomgebied geworden of zelfs onder water 
gezet. Dijken zijn verzwaard maar ook verlaagd:  

WATER projecten in- en om de Biesbosch en Ruimte voor Rivier (RvR) 

 De Aakvlaai (150 ha.) is een watersportgebied aan de zuidoostkant van de 

Biesbosch. Het gebied is getransformeerd van landbouwpolder tot 

watersportgebied ter compensatie voor het afsluiten van vaargebieden in 

natuurkernen van de Biesbosch en voor doorstroming van het Maaswater .  

 Zuiderklip (360 ha., RvR) in de Zuidwaard van de Brabantse Biesbosch, eerst 

bestemd als zoetwater spaarbekken, nu ontpolderd en opgeleverd als 

doorstroomgebied van het hoge Maaswater en natuurontwikkeling. 

 Overdiepse polder (Waspik) (550 ha., RvR) door het waterschap de Brabantse Delta 

opgeleverd als overlaat gebied: 1 x in de 25 jaar onder water. Boerderijen 

gebouwd op terpen. Dijken van dit schiereiland zijn verlaagd en anderen 

verhoogd. 

 Kleine Noordwaard, (600 ha., RvR) ontpolderd en in 2008 opgeleverd als 

natuurontwikkeling project met dijkdoorsteek van de Nieuwe Merwede. Op 7 mei 

2008 werd het gebied officieel geopend door ZKH (toen de prins) van Oranje. De 

Kleine Noordwaard is toegevoegd aan het Nationaal Park de Biesbosch.  

 Grote Noordwaard, Biesbosch (totaal 4.450 ha. RvR) ontpolderd en in dec. 2015 

opgeleverd als Rijnwater doorstroomgebied (van ongeveer 2.050 ha). 

 Waterschap Rivierenland (sterke dijken, schoon water) heeft het project 

Dijkverbetering Steurgat-Bergsche Maas (RvR) van Hank (Kurenpolder) naar 

Werkendam (Biesboschsluis) met het Piet van den Hoek (liniecrosser) fietspad 

opgeleverd. 

 Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verschillende 

dijkversterkingsprojecten. Dit doen ze om gebieden en mensen te beschermen 

tijdens momenten met hoog water. In de toekomst zal het waterschap diverse 

dijken langs de Donge en het Amertak kanaal in de gemeenten Geertruidenberg, 

Drimmelen en Oosterhout verhogen en versterken. Dit project heet: 

dijkversterking Geertruidenberg en Amertak, RvR. 
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Hoogtepunten tussen 1100 en 2100 
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WATER aan- en afvoer (achtergrondinformatie) 
De Biesbosch ligt in het benedenrivierengebied van het Rijnsysteem en de Maas. Het ligt 
in de zoetwatergetijdenzone. Momenteel wordt de dynamiek van het rivierpeil bepaald 
door getij (sterk gedempt), opstuwing door wind, afvoeren van de grote rivieren en het 
spuiregime van de Haringvlietsluizen. Het water-natuurgebied wordt gekenmerkt door 
rivieren, kreken, slikken. 
 

Het MaasWATER 
De Maas (250 km. in Nederland) is een regenwater rivier en komt van meer dan veertig 
meter hoogte bij Eijsden Nederland binnen. Vanaf daar stroomt het bij ons via de 
Bergsche Maas en de Amer door de Biesbosch. Bij te hoge Maaswater afvoer gaat de 
Overdiepse Polder (Waspik) meestromen en wordt de Zuiderklip in de Brabantse 
Biesbosch ook overlaat- en doorstroomgebied.  

 

Het RijnWATER 
De Rijn, met het smeltwater uit de bergen, komt bij Spijk (Lobith is de Oude Rijn) de 
Duitse grens over. Bij zeer hoog Rijnwater gaat ook de Noordwaard in de Brabantse 
Biesbosch meestromen. De dijken, sluizen en keringen langs het Rijnwater, door heel 
Nederland, zullen in de toekomst (2100) achttienmiljoen(!)liter water per seconde 
(debiet) aan moeten kunnen. 
 

Het Rijn- en MaasWATER samen 
Het Rijn- en Maaswater komt, door de Biesbosch, bij het Hollands Diep (Moerdijkbrug) 
samen om, bij eb op zee, richting Haringvliet te worden afgevoerd. 
 

 

WATERstanden in de Biesbosch 
Zoals eerder aangegeven is de Biesbosch een zoetwatergetijdegebied met eb en vloed, 
waarin het rivierwater onder invloed staat van de eb- en vloedwerking van de zee. 
Ondanks de Deltawerken is er in de Hollandsche Biesbosch nog steeds zo’n 70 tot 80 
centimeter getijdenverschil. In de Brabantse Biesbosch is dat ongeveer 30 centimeter. 
De waterstand in de Biesbosch is ook afhankelijk van de wateraanvoer van de grote 
rivieren. Zo kan bij oostenwind de waterstuwing richting zee zo groot zijn dat het lage 
water in de Biesboschregio een probleem vormt voor de recreatie scheepvaart en de 
inname van oppervlaktewater in de spaarbekken de Gijster. Varen met de waterkaart op 
schoot is zeker aan te raden tenzij je wel heel vertrouwd met de plaatselijke geulen bent.  
Maar komt er veel (smelt- en regen-)water uit het oosten en/ of staat er een flinke 
westenwind dan zijn er weer grote hoogte verschillen te bemerken. 
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Toekomstvisie Biesbosch tot 2021 (achtergrondinformatie) 
 
Eeuwenlang kenmerkt de Biesboschregio zich door de wisselwerking tussen land en 
water.  
Kenmerkend zijn de bijzondere natuurelementen zoals die zich in het unieke zoetwater 
getijdengebied hebben ontwikkeld onder invloed van eb en vloed en de wisselwerking 
tussen rivieren en zee. 
 
Nog steeds wordt het karakter van de Biesboschregio vooral bepaald door de rol van 
water, omdat het water door de eeuwen heen het landschap heeft gevormd en het leven 
in het gebied bepaald.  
Bestonden werkzaamheden in de Biesbosch in het verleden vooral uit beroepsvisserij, 
grienden, biezen en riet snijden, nu zijn (water)recreatie, (sport)visserij, ontpoldering, een 
sterke maritieme sector, waterveiligheid en zoetwatvororziening de voornaamste 
activiteiten.    
 
In 2018 zal de Haringvlietdam (1971) op een kier worden gezet, waardoor trekvissen hun 
paai- en leefgebieden weer kunnen bereiken. Daarnaast ontstaat er naast zoet en zout 
ook brak water. Dit biedt kansen voor nieuwe natuur.   
 
Ook op nog langere termijn - na 2021 – is het effect van klimaatverandering op de 
Biesbosch merkbaar, onder meer door zeespiegelstijging en toename van 
rivierwaterafvoer. Deze effecten komen aan de orde in het Deltaprogramma van de 
Deltacommissie.  
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WATER op internet  
Organisaties en informatie over water (een kleine selectie): 

 

 waterschaprivierenland.nl/leren_over_water  

 biesboschmuseum.nl 

 ruimtevoorderivier.nl 
 waterland.net 

 droppiewater.nl 

 watertoolkit.nl 

 waterschappen.nl/educatie 

 biesbosch.org 
 watermuseum.nl/educatie 

 brabantsedelta.nl 

 aaenmaas.nl 

 watereducatie.nl 
 evides.nl/drinkwater/educatie 

 brabantwater.nl 

 deltaindeklas.nl 

 rijkswaterstaat.nl (over-ons/onze-organisatie/rijkswaterstaat-voor-de-
jeugd/leerkrachten.aspx) 

 

http://www.waterschaprivierenland.nl/leren_over_water
http://www.biesboschmuseum.nl/
http://www.ruimtevoorderivier.nl/
http://www.waterland.net/
http://www.droppiewater.nl/
http://www.watertoolkit.nl/
http://www.waterschappen.nl/educatie
http://www.biesbosch.org/
http://www.watermuseum.nl/educatie
http://www.brabantsedelta.nl/
http://www.aaenmaas.nl/

