
LESBESCHRIJVING DE BEVER: 

REIS DOOR 
DE TIJD  

Onderwerpen

Terugkeer van de bever, De Sint-Elisabethsvloed,  

het ontstaan van de Biesbosch, griendcultuur,  

Ruimte voor de rivier. 

Doelen

• Leerlingen weten waarom de bever vroeger werd 

bejaagd.

• Leerlingen kennen enkele maatregelen die worden 

genomen om overlast van bevers te beperken.

• Leerlingen weten waardoor stormvloeden als de Sint-

Elizabethsvloed zulke rampzalige gevolgen hadden.

• Leerlingen weten hoe de Biesbosch is ontstaan en hoe 

die later is geëxploiteerd. 

• Leerlingen weten wat griendwerkers deden en hoe ze 

leefden. 

• Leerlingen weten wat bedoeld wordt met Ruimte voor 

de rivier. 

 

 

 

 

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

• Foto’s introductie: griendwerkers 

• Clip De bever, weer thuis in onze delta

• Clip De Sint-Elizabethsvloed

• Clip Eb en vloed kan ook in zoet

• Clip Griendwerkers

• Clip Ruimte voor de rivier 

Introductie

Laat de foto’s zien. Wat doen deze mensen? Weten 

de kinderen wat voor materiaal dit is? Leg uit dat dit 

wilgenhout is. Een andere naam hiervoor is rijshout. De 

mensen zijn griendwerkers. Wilgen groeiden veel in de 

Biesbosch. In het verleden werd het verbouwd op vochtige 

akkers: grienden. Vroeger werd wilgenhout onder andere 

gebruikt om manden van te vlechten, voor de stelen 

van scheppen en andere gereedschappen en er werden 

zinkstukken van gevlochten. Zinkstukken zijn enorme 

matten die werden gebruikt als fundering van dijken en 

sluizen. De matten zorgen ervoor dat de bodem stevig 

werd en niet snel erodeerde. Later werden de zinkstukken 



gemaakt van andere materialen, zoals kunststoffen, omdat 

dit de levensduur ten goede zou komen. Inmiddels is 

ontdekt dat dit niet het geval is en wordt weer meer en 

meer teruggegrepen op technieken van vroeger.

In deze les maken de leerlingen nader kennis met de 

griendcultuur en met het ontstaan en de ontwikkeling van 

de Biesbosch. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het 

werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten en bespreek eventueel de 

onderzoeksopdracht voor. Bespreek bij vraag 2 dat er in 

totaal drie grote Sint-Elizabethsvloeden zijn geweest. De 

eerste was in 1404. De tweede in 1421 en de derde in 

1424. Vooral de tweede was desastreus. De derde vloed 

had tot gevolg dat mensen het gebied opgaven. Het is 

niet zo dat de Biesbosch toen in een nacht ontstond. De 

Biesbosch is geleidelijk ontstaan en heeft zich ontwikkeld 

tot een zoet watergetijdengebied. Laat tot slot de making 

of clip zien. In de algemene handleiding op pagina 10 

staan vragen die u hierbij kunt bespreken. 

ONDERZOEKSOPDRACHT
Voor de onderzoeksopdracht gaan de kinderen op zoek 

naar voorbeelden van ruimte maken voor water en 

natuur in hun eigen omgeving.  Ook zoeken ze uit welke 

waterlopen meer water kunnen herbergen (bochtige of 

rechte waterlopen). Ze doen dit onderzoekje zelfstandig op 

een watertafel of op het schoolplein.

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Welkom terug! 

A. De bever en de zeearend zijn beide door de mens 

verdreven. En ze zijn ook allebei weer terug van 

weggeweest. (Ook zijn ze beide volledig aangepast 

voor een leven in de delta).

B.  

 

 

 

 

 

 

C. De bever kon dijken beschadigen. Dat kon gevaar 

opleveren. 

D. In de Biesbosch, in Limburg langs de Maas en in de 

Gelderse Poort. 

E. Dat betekent dat je ze niet mag verstoren. Ook mag je 

hun burchten, holen, dammen en poelen niet verstoren 

of beschadigen. 

F. In bochtige beken kan meer water. En de begroeiing 

zorgt ervoor dat bevers zich hier beter thuis voelen en 

minder snel schade veroorzaken. 

1. vanwege de pels / bontjas

2. voor het vlees

3. voor het Castoreum: dat werd gebruikt voor medicijnen en parfum

4. omdat ze gangen en holen in dijken kunnen graven

2   Holland: natuur in de delta   www.deltaindeklas.nl      

      LESBESCHRIJVING   De bever, reis door de tijd



2. Storm met grote gevolgen 

A. De Groote Waard werd gevormd door gebieden die nu 

bekendstaan als het Land van Heusden en Altena, de 

Biesbosch, het Eiland van Dordrecht en een deel van de 

Hoeksche Waard.

B. Door de turfwinning, de zoutwinning en de 

voedselproductie (graan).

C. Dat kwam doordat de bodem in het gebied door de 

turfwinning en zoutwinning enorm was gedaald en 

doordat de dijken slap waren. Daardoor overstroomde 

het hele gebied.

D. Na de storm in 1421 herstelden de mensen de dijken 

en winnen de mensen weer land terug op de zee, 

maar drie jaar later volgt nog zo’n zware storm die 

alle herstelwerk ongedaan maakt en de Groote waard 

definitief terug pakt.

 

 

 

 

3. De Biesbosch  

A. Zie kaart.

B. Op de zandplaten groeiden biezen, dat is een gewas, 

biezen werden gebruikt om matten van te vlechten. 

C. Bies, Riet, wilgenhout / rijshout, turf, vis.

D. Omdat die volledig is weggevangen. 

E. Het verschil werd kleiner doordat De Haringvliet werd 

afgesloten om Nederland te beschermen tegen het 

water.

F. De Nieuwe Waterweg. 

G. Dat eb en vloed ook in zoet water voor kunnen komen. 

De Biesbosch is een zoetwatergetijdengebied. De 

meeste getijdengebieden zijn zout. 

HARINGVLIET

HOLLANDS DIEP NIEUWE MERWEDE

SLIEDRECHT

WERKENDAM

DORDRECHT
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4. De plantages van de Biesbosch  

A. Een akker waar wilgenhout op wordt verbouwd. 

B. Rijshout werd gebruikt voor stelen van gereedschappen 

en als bonenstaak. Er werden manden van gevlochten 

en zinkstukken. 

C. Zinkstukken zijn enorme matten die worden gebruikt als 

fundering voor dijken, sluizen en andere waterwerken.

D. Als geluidsscherm langs de weg, als tuinhek 

of erfafscheiding, om manden te maken, als 

plantenstandaard voor klimplanten. Ook worden er 

experimenten gedaan met energiewinning (vergisting, 

verbranden). 

E. Het werk is zwaar, het was slecht betaald, ze 

moesten vroeger in het gebied wonen in een hut van 

wilgentenen, het was erg nat en koud.

F. Grienden zijn verwilderd of opgeruimd en veranderd in 

grasland. 

G. Nee, toen waarschijnlijk niet, vanwege de drukte en 

doordat hij werd bejaagd. Nu voelt de bever zich 

er wel thuis, omdat het waterrijk is en in de ruige 

wilgenbossen vindt hij makkelijk voedsel en veilige 

schuilplaatsen.

5. Ruimte voor de rivier 

A. Van steeds meer en hogere dijken naar meer ruimte 

voor de rivier. Dit zorgt voor prachtige natuur en meer 

veiligheid.

B. Een hoogwatergeul is een watergang die min of meer 

parallel loopt aan een rivier of beek. De rivieren worden 

breder en krijgen meer ruimte. Ze kunnen meer water 

opvangen als het nodig is.

C. De uiterwaarden worden uitgegraven zodat ze meer 

water kunnen herbergen als dat nodig is. Het worden 

waterbuffers.

D. Door de rivier ruimte te geven ontstaan gebieden 

met rustiger water, meer voedsel en rustgelegenheid 

voor vogels en vissen. Er kunnen planten groeien 

en ontpoldering zorgt voor water en diversiteit aan 

soorten. De bever kan in dit gebied lekker bouwen en 

knagen. Ook kan hij makkelijk het water in en uit. 

E. Het gebied was een polder met dijken er omheen, 

straks stromen hier weer kreken (watergeulen) en zie 

je oude kades en dijken uit 1905 terug. Bij hoogwater 

stroomt dit gebied vol water.

F. - Verbetering veiligheid bij hoog water. Er ontstaat een 

gebied waar het water via een kortere weg naar zee 

kan stromen. 

- Er kan zich nieuwe natuur ontwikkelen. 

H. 

I. Dat zijn rechte, steile, hoge oevers, al dan niet met 

stenen, houten of stalen beschoeiing, zoals vaak bij een 

kanaal of in bebouwd gebied. 

Kenmerk Voordelen

Schuine oevers: geleidelijke 
natuurlijke overgang van land  
naar water

Dieren kunnen makkelijk water in en uit bijvoorbeeld de bever, eend, kikkers 
en waterhoentjes, als de rand doorloopt onder water is er warm water voor 
eieren en jongen van amfibieën en vissen.

Brede schuine oever Sommige vissen leven in holtes van de glooiende oever. 
Een brede oever biedt een broedplaats voor vogels. 

Ondiep, stromend water Voldoende zuurstof in het water voor planten en dieren.

Veel riet Paai- en broedplaats voor vissen.
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