
LESBESCHRIJVING DE ZEEAREND: 

REIS DOOR 
DE TIJD   

Onderwerpen

Verdwijning en terugkeer van zeearend in de delta, de 

komst van de mens in de delta, leven met getijden, wonen 

op terpen, de klepduiker. 

Doelen

• Leerlingen weten waarom de zeearend verdween uit  

de Hollandse Delta.

• Leerlingen weten waarom de zeearend zich nu weer 

thuis voelt in de Hollandse Delta. 

• Leerlingen weten wanneer de eerste mensen de delta  

in kwamen en hoe ze overleefden.

• Leerlingen weten wat terpen zijn en waarom ze werden 

gemaakt.

• Leerlingen weten wat een klepduiker is en waarvoor  

die werd gebruikt. 

Nodig
Volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl: 

• Foto van rondtrekkende nomaden 

• Clip De zeearend, terug van weggeweest

• Clip Mensen in de delta

• Clip Water in beweging

• Clip Wonen op terpen 

• Clip De klepduiker 

Introductie

Laat de leerlingen de foto zien van de rondtrekkende 

nomaden. Leg uit dat dit de eerste mensen in de delta 

waren. In welke tijd leefden deze mensen? Bleven ze op 

vaste plaatsen wonen? Leefden ze in heel grote groepen  

of juist niet? En waarom? Hadden deze mensen veel 

invloed op hun omgeving? 

De eerste bewoners van de delta in de oertijd waren 

jagers/verzamelaars. Zij hadden een nomadisch bestaan  

en leefden in kleine groepen. Dankzij die leefwijze en 

dankzij hun eenvoudige gereedschappen konden ze 

overleven in de delta.

foto: Frans Lemmens
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In deze les maken de leerlingen kennis met de eerste 

mensen in de delta en hun strijd tegen het water, en ze 

ontdekken waardoor de zeearend in de verdrukking kwam, 

verdween en uiteindelijk toch terugkeerde. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op het 

werkblad. 

 

  
EXTRA SUGGESTIE
MAAK EEN KLEPDUIKER

BENODIGDHEDEN

• DUNNE BUISJES, BIJVOORBEELD 

STUKJES PVC BUIS (20 – 30 CM) OF LEGE 

WATERFLESJES WAARVAN DE BODEM  

EN HALS WORDEN WEGGEHAALD.

• IJZERDRAAD OM HET SCHARNIER TE 

MAKEN.

• PLAATJES WAARVAN DE KLEP KAN 

WORDEN GEMAAKT. (BIJVOORBEELD 

DEKSELS VAN KLEINE GLAZEN POTTEN, 

KURK, HOUT,… DE VORM IS MINDER 

BELANGRIJK). 

LAAT DE KINDEREN DE WERKING VAN HUN 
EIGEN KLEPDUIKER TESTEN. DAT KAN MET 
BEHULP VAN EEN WATERTAFEL IN DE KLAS. 
HET KAN OOK OP HET SCHOOLPLEIN. 
DE KINDEREN MAKEN ZELF EEN TESTOP-
STELLING MET ZAND EN WATER.

ONDERZOEKSOPDRACHT
Voor de onderzoeksopdracht gaan de kinderen op zoek 

naar bouwwerken in hun directe omgeving die zijn 

gemaakt met het oog op watermanagement. In heel 

Nederland zijn zulke voorzieningen te vinden. Voorbeelden 

hiervan zijn duikers, sluizen, stuwen, sloten, vaarten, vijvers 

(in woonwijken), dijken, dammen, regenwaterriolering, 

waterafvoerputten langs de weg, gemalen, enzovoort. 

In de laaggelegen gebieden zijn die vaak gericht op 

bescherming tegen overstroming en op de afvoer van 

overtollig water. In hoger gelegen gebieden helpen 

bepaalde voorzieningen juist ook om het water minder snel 

te laten verdwijnen (schutsluizen, stuwen).

Bespreek de foto’s van de kinderen en vraag naar de 

functies van de bouwwerken.

Het schutten van schepen gebeurt in schutsluizen. Die 

sluizen zorgen ervoor dat het water in een rivier of kanaal 

op een bevaarbare hoogte blijft. Het verval in een rivier of 

kanaal kan ervoor zorgen dat de waterstand zo laag wordt 

dat varen onmogelijk wordt. Daarom zijn er schutsluizen 

gemaakt. Die houden het water gedeeltelijk tegen. Om 

het hoogteverschil te overbruggen vaart een schip in een 

soort bak met meerdere deuren. De deuren sluiten zodra 

het schip in de bak ligt. Afhankelijk van de vaarrichting 

wordt er water in of uit de bak gepompt. Zodra het water 

dan op de juiste hoogte is (net zo hoog als het water in de 

vaarrichting), gaat een deel van de deuren weer open en 

kan het schip verder. 

Afsluiting 

Bespreek de opdrachten en bespreek eventueel de onder-

zoeksopdracht voor. Laat tot slot een making of clip zien. 

In de algemene handleiding in hoofdstuk 4 staan vragen 

die u hierbij kunt bespreken. 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Terug van weggeweest 

A. Hij verdween uit Nederland, doordat er steeds minder 

voedsel en ruimte was. De zeearend moest steeds 

meer concurreren met de mens en werd bovendien 

bejaagd en vergiftigd, omdat hij voedsel at dat de mens 

voor zichzelf bestemde. Ook verdwenen steeds meer 

jachtterreinen en nestgelegenheden als gevolg van 

ontginning ten behoeve van de landbouw. 
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B. Er komt steeds meer nieuwe natuur in Nederland, 

bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. Ook worden 

steeds meer gebieden aan elkaar geschakeld ten gunste 

van de natuurontwikkeling. De zeearend profiteert 

ook van nieuwe wetten rondom landbouwgif en van 

wettelijke bescherming.

C. Ze bedoelen waarschijnlijk te zeggen dat de uitvoering 

van natuurherstel zijn vruchten begint af te werpen. 

De terugkomst van de zeearend wordt gezien als een 

bewijs dat natuurherstel werkt.

2. Oost, west… delta best

A. De eerste mensen kwamen op de voedselrijkdom van 

de delta af. In de delta leefden veel vogels, vissen en 

zoogdieren die ze konden bejagen. Er groeiden veel 

planten waarvan de vruchten en wortels eetbaar waren.

B. Nomaden zijn mensen zonder vaste woonplaats. Zij 

trekken rond en nemen heel hun hebben en houden 

met zich mee.

C. Dankzij de landbouw werden de mensen minder 

afhankelijk van wat het land hen kon bieden. Ze 

konden hun eigen voedsel gaan verbouwen. Daardoor 

konden ze ook op vaste plekken blijven wonen.

D. De mensen begonnen akkers te maken op de 

vruchtbare plekken. Die plekken moesten ze veroveren 

op en beschermen tegen het water. 

E. Er bleven steeds minder jachtgebieden voor de 

zeearend over en ook veel geschikte nestplaatsen 

verdwenen.

3. Getijden

A. Het getij ontstaat door de aantrekkingskracht van de 

maan en de zon (in combinatie met de rotatie van de 

aarde).

B. Bij vloed komt de waterstand omhoog. Bij eb gaat de 

waterstand omlaag.

C. Bij vloed komt het water naar het hoogste punt. Bij 

zware stormen stuwt de wind het water nog verder op. 

De combinatie tussen vloed en storm vergroot het risico 

op overstromingen.

D. Een getijdenrivier is een rivier met een getij. Bij een 

getijdenrivier wordt het water in de rivier omhoog 

gestuwd door het opkomend tij (vloed) in zee. Het 

zeewater veroorzaakt zo eb en vloed in de rivier.

E. De monding van de Westerschelde is breed, en de rivier 

wordt stroomopwaarts steeds smaller. De watermassa 

die bij vloed de rivier wordt opgestuwd, moet zich een 

weg banen in een smaller wordende rivier. Daardoor 

gaat het waterniveau extra omhoog. 

F. Doordat de getijden verdwenen, viel er land droog 

dat ontgonnen kon worden voor landbouw. Mogelijke 

leefgebieden voor de zeearend verdwenen hierdoor. 

Ook kon de zeearend moeilijker voedsel vinden, omdat 

de getijde-natuur verdween, en daarmee de vis en de 

watervogels.

foto: Frans Lemmens
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4. Hoog en droog

A. Kwelders zijn een soort zandbanken die 

ontstaan doordat het water sediment 

(zand, klei) achterlaat. Als gevolg van 

veelvuldige herhaling worden ze zo 

hoog dat ze niet meer bij elke 

vloed overstromen. Ze vallen 

droog.

B. Kwelders zijn heel vruchtbare 

stukken land. Gewassen groeien er 

erg goed.

C. Terpen zijn woonheuvels. Ze werden gemaakt van 

klei, grasplaggen, mest en afval (ook bouwafval).

D. Friese Voorbeelden: Dokkum, Wierum, Ferwerd, 

Wanswerd, Hallum, Wijnaldum, Leeuwarden. 

Groningse voorbeelden: Lakswerd, Marsum, 

Opwierde, Bierum, Arwerd, Rottum, Winsum, 

Selwerd, enzovoort.

5. Houd je klep!

A. De klep van de klepduiker gaat open als de waterdruk 

bij het binnenwater hoger is dan de waterdruk bij 

het zeewater. De klep blijft dicht als de druk van het 

zeewater groter is dan de druk van het binnenwater. 

B. Het water kon dus maar in één richting door de 

klepduiker heen. Water vanuit de andere richting 

werd tegengehouden. Dit zorgde ervoor dat er wel 

water vanaf de kwelders naar zee kan stromen, maar 

er kan geen zeewater naar de kwelders terugstromen. 

Daardoor overstroomden de akkers minder vaak. 

foto’s: Frans Lemmens


