
LESBESCHRIJVING INTRODUCTIELES: 

WELKOM 
IN DE DELTA   

Onderwerpen

Wat is een delta?, leven in een delta, de eerste mensen in 

de Hollandse Delta, introductie hoofdpersonages, maken 

van een natuurfilm. 

Doelen

• Leerlingen weten wat een delta is.

• Leerlingen weten hoe de Hollandse Delta is ontstaan.

• Leerlingen maken kennis met de hoofdfiguren uit de 

film. 

• Leerlingen weten waarom een delta een rijke natuur 

heeft.

• Leerlingen kennen enkele oplossingen die de mens 

verzint in hun strijd tegen het water.

• Leerlingen schrijven een script voor een eigen  

natuurfilm.  

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

• Filmtrailer

• Introductieclip Welkom in de delta.

Introductie

Laat de trailer van de film zien. Voer vervolgens een kort 

verkennend gesprek over natuurfilms, dieren in de delta en 

mensen in de delta. Gebruik bijvoorbeeld een of meer van 

de volgende vragen: 

• Wat weet je al over de hoofddieren (zeearend, bever, 

pimpernelblauwtje, stekelbaars, haas)? Wat zou je nog 

willen weten? 

• Kan je de enorme populariteit van natuurfilms ver-

klaren? Waarom kijken mensen graag naar een 

natuurfilm?

• Met welke uitdagingen hebben de makers van  

de film te maken gekregen (bijvoorbeeld  

weersomstandigheden, dieren die zich niet laten zien).

• Welke invloed heeft het leven van mensen op de dieren 

en planten?

 

Vertel indien van toepassing, dat jullie de film in zijn geheel 

gaan bekijken en dat jullie meerdere lessen gaan doen naar 

aanleiding van beelden uit de film. De film heet Holland, 

Natuur in de Delta. In deze les ontdekken de kinderen wat 

bedoeld wordt met een delta.  
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Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten  

op het werkblad. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten. 

Bespreek wanneer u de film heeft bezocht de film ook in 

de klas na. Behandel bijvoorbeeld de volgende vragen: 

• Welk beeld heeft het meeste indruk op je gemaakt? 

Waarom? 

• Wat heb je ontdekt over de Nederlandse natuur?

• Welk dier vind je het aantrekkelijkst? 

Voor aanvullende vragen en opmerkingen bij opdracht 6 

kunt u kijken op pagina 10 van de algemene handleiding. 

ONDERZOEKSOPDRACHT
De onderzoeksopdracht bij deze les is om een ecosysteem 

in het klein te analyseren. Bijvoorbeeld: in de eigen tuin, 

op het schoolplein of een stuk braakliggend terrein. Het 

is het meest waardevol wanneer het niet bij een eenmalig 

onderzoek blijft maar wanneer de leerlingen herhaaldelijk 

het stukje natuur kunnen bekijken. U kunt hier ook een 

groter project van maken.

 
DE DELTA CHALLENGE

WIJS DE KINDEREN OP DE MOGELIJKHEID 

OM MEE TE DOEN AAN DE DELTA 

CHALLENGE (VAN SEPTEMBER TOT EN  

MET 15 NOVEMBER 2015). DE MAKERS  

VAN DE FILM DAGEN SCHOLEN, KLASSEN  

EN LEERLINGEN UIT OM HUN EIGEN 

HOLLAND, NATUUR IN DE DELTA FILMPJE 

TE MAKEN. ONDERWATER, OP HET LAND, 

VANUIT DE LUCHT, ‘S NACHTS, OVERDAG  

EN ONDER ALLE WEERSOMSTANDIG- 

HEDEN. DEELNEMERS KUNNEN ZICH VIA  

WWW.DELTANINDEKLAS.NL INSCHRIJVEN. 

DE CLIPS WORDEN OP DE EIGEN YOUTUBE/

VIMEO PAGINA VAN DE DEELNEMERS 

GELADEN. BIJ INSCHRIJVEN OP DE 

ONLINE OMGEVING MOET DE LINK NAAR 

YOUTUBE/VIMEO WORDEN INGEVULD. DE 

INZENDINGEN WORDEN VIA DE LINK OP DE 

SITE GETOOND. DE CLIPS MET DE MEESTE 

VIEWS/DIE HET MEEST GEDEELD WORDEN, 

WORDEN MEEGENOMEN IN DE MONTAGE. 

DE MAKERS VAN DE GESELECTEERDE CLIPS 

ONTVANGEN BERICHT. 
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3. Dynamische delta 

A. Samen met de rivieren heeft de zee onze delta 

gevormd. De zee overspoelde het land in de delta 

en creëerde een veranderende kustlijn. Het getij van 

de zee heeft invloed op het getij in de rivieren. De 

mensen begonnen hun land te beschermen tegen 

overstromingen.

B. Zoet en zout water mengen (dat heet brak water), er is 

getijdenwerking. 

C. Wij gingen dijken en waterkeringen maken die ons 

tegen de zee moesten beschermen.

D. In een delta laten uitstromende rivieren veel vruchtbare 

prut (sediment) achter. Dat vormt een vruchtbare 

voedingsbodem voor veel planten. Op die planten 

komen dieren af. En op die dieren komen weer ander 

dieren af. Zo ontstaat een enorme biodiversiteit.

E. Dit komt door de wisselende hoeveelheden water in de 

rivier bijvoorbeeld door smeltend sneeuw in de bergen, 

hevige regenval en door wisselende aanwezigheid van 

zand, grind, klei (sedimentatie). 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Welkom in de Hollandse Delta

A. De prut die de grote rivieren en de zijtakken van deze 

rivieren meenemen. 

B. Een delta is het gebied waar grote rivieren uitkomen. 

Een ander woord voor delta is een uitstroomgebied. 

C. In Nederland komen een paar grote Europese rivieren 

uit, zoals de Rijn, de Maas en de Schelde. Die splitsen 

in allerlei kleinere rivieren die weer uitstromen naar zee. 

Deze rivieren hebben een groot deel van Nederland 

gevormd.

D. Grind is groter en zwaarder dan zand en klei. Het 

slaat dus sneller neer. Daarom ligt er meer grind in de 

gebieden waar de rivieren ons land binnenkomen.

E. In Nederland vind je zeeklei, rivierklei, zand, veen  

en löss. 

F. Vooral zeeklei, rivierklei en veen.

2. Hoog of laag Nederland? 

B. Leerlingen die in een gebied wonen dat onder de 

zeespiegel ligt, hebben zonder maatregelen geen  

droge voeten. 

C. Duinen. De duinen beschermen de kust tegen de zee.

D. De bever wordt omgekeerde Nederlander genoemd, 

omdat die precies het tegenovergestelde wil van wat 

de Nederlanders willen. De bever houdt van kletsnatte 

gebieden, terwijl wij mensen juist droge voeten willen. 
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5. Dieren in de delta 

A. Zie filmstrip.

B. Voor het pimpernelblauwtje moeten de kinderen zelf 

een bijnaam bedenken. 

C. Als de omstandigheden ongunstig waren, bijvoorbeeld 

omdat er geen voedsel aanwezig is. Dit kan bijvoor-

beeld komen door invloeden van de mens. 

E. Omdat je dankzij de stekelbaars ook de natuur onder 

water kunt laten zien.

6. Het maken van natuurfilms

A. Bijvoorbeeld: werken in de natuur, buiten zijn, 

spannend.

B. Bijvoorbeeld: weersomstandigheden, je moet soms lang 

wachten. 

4. De mens in de delta

A. Jagen, verzamelen van vruchten, gewassen.

B. Ze bouwden terpen. Een terp is een door mensen ge-

maakte heuvel. Op de heuvel bouwden ze hun huizen. 

De terp beschermde de huizen tegen overstromingen. 

C. Door ontdekking van de landbouw gingen mensen  

in boerderijen wonen, op vaste plekken. Daardoor 

ontstond ook de behoefte aan bescherming tegen het 

wassende water. Zo begon de strijd tegen het water.

D. Er is steeds meer landbouwgrond nodig, de grond raakt 

hierdoor uitgeput. Het water raakt vervuild. 

E. In de delen van Nederland die vlak boven of onder 

de zeespiegel lagen. Zoals delen van Zeeland, Zuid-

Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen.

F. Flevoland, De Noordoostpolder, Wieringermeer.

G. Nee, tegenwoordig houden we wel rekening met de 

natuur. We passen waterkeringen aan zodat ze visvrien-

delijk worden. We geven de rivieren de ruimte zodat ze 

water kunnen bufferen en ruimte bieden aan dieren zo-

als de bever. We verbinden natuurgebieden met elkaar 

zodat er ruimte ontstaat voor de zeearend.

CHEETAH 
VAN DE POLDER

PIMPERNEL-
BLAUWTJE

DAPPERE
REIZIGER

KONING 
VAN DE DELTA

INGENIEUR 
VAN DE RIVIER
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