
LESBESCHRIJVING DE HAAS: 

REIS DOOR 
DE TIJD   

Onderwerpen

De haas als cultuurvolger, landwinning, inpoldering,  

droogmalen van land met molens en stoommachines, 

bedreigingen voor weidevogels. 

Doelen

•	 Leerlingen weten dat hazen cultuurvolgers zijn en  

waarom de haas in Nederland is komen wonen.

•	 Leerlingen weten waar en hoe de eerste landwinning 

plaatsvond.

•	 Leerlingen weten welke gevolgen de grootschalige 

turf- en zoutwinningen hadden.

•	 Leerlingen weten hoe de eerste grootschalige droog- 

leggingen plaatsvonden. 

•	 Leerlingen weten waardoor de weidevogels het zo 

moeilijk hebben in ons land. 

Nodig
De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl: 

•	 Foto natuurgebied Eilandspolder

•	 Clip Hollandse haas, cultuurvolger

•	 Clip Polders 

•	 Clip Malen met molens 

•	 Clip Stoom doet het werk

•	 Clip Red de weidevogel

Introductie

Laat de foto van natuurgebied Eilandspolder zien en 

bespreek een of meerdere van onderstaande vragen:

•	 Wat is dit voor landschap? Welke dieren voelen zich 

hier thuis? (Een polder, hier leven onder andere hazen, 

weidevogels, watervogels en muizen).

•	 Waarom is dit een typisch Nederlands landschap? (Ne- 

derland heeft veel polders (ruim 4000!), de foto laat zien  

hoe we in Nederland leven in een waterrijk gebied). 

•	 Wat is dit voor soort molen? (Een poldermolen, de molen 

had als functie water uit het gebied te verplaatsen) 

Deze les gaat over de manier waarop de mens al eeuwen-

lang probeert te overleven in een waterrijk gebied. 

foto’s: Frans Lemmens
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Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op  

het werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de 

onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot een making of 

clip zien (bij het onderdeel Aan de slag). In de algemene 

handleiding in hoofdstuk 4 staan vragen die u hierbij  

kunt bespreken.

  
TIPS BIJ OPDRACHT 5

•	 DE VOGELBESCHERMING HEEFT EEN AC-

TIE GELANCEERD OM DE WEIDEVOGEL TE 

BESCHERMEN. DEZE ACTIE, MET INTERAC-

TIEVE UITLEG IS TE VINDEN OP  

WWW.REDDERIJKEWEIDE.NL

•	 DEZE WEBSITE BEVAT OOK ENKELE KORTE 

CLIPS OVER WEIDEVOGELS.

•	 DE VOGELBESCHERMING HEEFT EEN FILM 

UITGEBRACHT MET DE TITEL EEN TOE-

KOMST VOOR WEIDEVOGELS. IN DEZE FILM 

VERTELT VOORMALIG SCHAATSKAMPIOEN 

ARD SCHENK OVER WEIDEVOGELS EN 

WEIDEVOGELBEHEER. DE FILM DUURT  

31 MINUTEN EN IS TE VINDEN OP:  

HTTP://WWW.VOGELBESCHERMING.NL/

VOGELS_BESCHERMEN/LANDELIJK_GEBIED/

WEIDEVOGELS/WEIDEVOGELFILM

ONDERZOEKSOPDRACHT 

Voor de onderzoeksopdracht gaan de kinderen op zoek naar de geschiedenis van plaatsnamen en namen van streken  

of gebieden die een relatie hebben met geografische kenmerken. In onderstaande tabel staan enkele voorbeelden: 

Achter-/voorvoegsel Betekenis Voorbeelden

-drecht, - voorde, -tricht, -trecht Doorwaadbare plek in een rivier Dordrecht, Loosdrecht, Maastricht

-donk Heuvel Raamsdonk, Beek en donk

-veen of veen- Gebied waar turf is gewonnen
Veenhuizen, Klazienaveen, 
Heerenveen, Waddinxveen

-woude, -wolde
Aanwezigheid van onbegaanbare 
bossen

Hazerswoude, Westerwolde

-waard Vlak land in rivierengebied
Bommelerwaard, Grote Waard, 
Hoeksche Waard

-dam Waterkering in een waterloop Amsterdam, Rotterdam

-broek Moerassig land
Lutjebroek, Zwartebroek, Broek op 
Langedijk, Oldebroek

-vliet Watergang Hoogvliet, Biervliet

-meer of -mere Aanwezigheid meer Haarlemmermeer, Sappemeer, Almere
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ANTWOORDEN WERKBLAD

1.  Hollandse Haas 

A. Steppen zijn uitgestrekte graslanden waar het te  

droog is voor veel bomen, maar waar de diversiteit  

aan planten toch nog redelijk groot is. 

B. Bijvoorbeeld in Centraal Azië, Mongolië, Spanje.

C. Het landschap is ontstaan door het ingrijpen van  

de mens. De grasrijke weilanden en de akkers  

vormen een landschap dat lijkt op een steppe.  

D. Een oorspronkelijke steppe is een landschap dat is 

ontstaan zonder ingrijpen van de mens en onder 

invloed van het klimaat en de geografische ligging.  

De Nederlandse ‘steppe’ is ontstaan door ingrijpen 

van de mens. 

E. Omdat het landschap wel een beetje leek op het 

landschap waar de haas zich toch al thuis voelde. En 

omdat er veel voedsel te vinden was. 

F. Kettingen aan de maaimachines vastmaken zodat de 

hazen door het geluid gewaarschuwd worden en weg 

kunnen vluchten, de boer kan vooraf een rondje maken 

om hazen te zoeken, met drones kijken of er hazen 

liggen, met licht en laser de dieren wegjagen. 

2.  Landwinning 

A. De monniken legden dijken aan op de schorren en 

maakten dammen in de geulen tussen de schorren  

om het rivierwater eruit te houden. En ze groeven 

sloten om water van het nieuwe land weg te krijgen.

B. Tijdens de oorlogen tegen de Spanjaarden prikten ze  

de dijken lek, zodat de polders weer vol liepen. 

Daardoor konden de Spanjaarden veel moeilijker  

steden innemen en land veroveren.

C. De naam komt van het land van Saeftinge dat ‘ver-

dronk’ toen de dijken lek werden geprikt. Dat deel  

van het land was weer van het water. 

D. Brak water is een mengsel van zout zeewater en zoet 

rivierwater.

E. Het getijde ontstaat hier doordat het zeewater bij 

opkomende vloed de rivier in wordt gestuwd. Door- 

dat de rivier smaller wordt, wordt de watermassa  

flink omhoog gestuwd.

3.  Turf

A. Turf is gedroogd veen. Veen bestaat uit halfvergane 

plantenresten.

B. Turf werd gebruikt als brandstof om op te stoken  

en te koken.

C. Het land waar het veen wordt weggehaald zakt in. 

De bodem daalt daardoor.

D. De turfgaten en gebieden daaromheen stroomden 

na het lek prikken van de dijken vol met water. Zo 

ontstonden de meren. 

E. Omdat de molens het water maar in beperkte mate 

omhoog konden brengen. Door de molens trapsgewijs 

achter elkaar te plaatsen kon het water tree voor tree 

omhoog worden gebracht. 
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4.  Meren worden droog 

A. De Zuiderzee lag daar waar nu het IJsselmeer ligt. Het 

omvatte toen ook de inmiddels drooggemaakte polders.

B. Het Haarlemmermeer. Dit meer kreeg de bijnaam 

Waterwolf omdat het hele dorpen en omringende 

landerijen opslokte. 

C. Bij een stoommachine wordt via een vuur water verhit. 

Dat water verandert in stoom. Met de stoom wordt een 

machine aangedreven.

D. De stoker moest zorgen dat het vuur bleef branden. De 

sjouwers voerden de brandstof aan.

E. Met een stoommachine kon zware arbeid worden ver-

richt die daarvoor met handkracht, trekdieren of met 

molens moest worden gedaan. Drie stoommachines 

deden het werk van 100 molens. Daardoor kon meer 

werk worden gedaan in een kortere tijd en met minder 

mensen.

F. De Afsluitdijk.

5. De weidevogel bedreigd

A. Kievit, scholekster, grutto, kemphaan, tureluur, wulp, 

watersnip, kluut, patrijs, kwartel, kuifeend, waterhoen, 

veldleeuwerik, enzovoort. 

B. De weidevogels voelden zich hier thuis omdat ze 

makkelijk in de zachte grond voedsel konden vinden, 

omdat ze in de weidsheid van het landschap hun 

vijanden goed konden zien aankomen, en omdat er in 

de bloemrijke weiden veel insecten leefden voor hun 

jongen.

C. Als er veel mest wordt gebruikt, verdwijnen de bloemen 

en kruiden uit de weiden. Daardoor zijn er ook weinig 

insecten. En dus is er weinig voedsel voor jonge vogels.

D. Als de grondwaterstand lager wordt, klinkt de grond in. 

Daardoor wordt die steviger. Weidevogels kunnen dan 

minder makkelijk met hun snavel in de bodem om hun 

voedsel te vinden.

E. Hij maakt zijn land extra drassig en beschut, hij gebruikt 

speciaal mest, hij laat gras om de nesten staan, hij maait 

later en hij laat vluchtstroken van gras langs de sloten 

staan.


