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Introductie: Is de hoogste berg gekrompen
of gegroeid?
1

2

b Is het zomer of winter op de foto? Leg je antwoord uit.

b Op de introductiefoto zie je ook een foto van een gletsjer. In
welke paragraaf leer je ook iets over gletsjers?

Bekijk de openingsfoto in de leerstof en lees de introductie.
a Waaraan kun je zien dat de vrouw die haar man fotografeert,
op een hoogvlakte (3700 meter) in Bolivia staat?

c Je ziet een ‘paddenstoelrots’. Hoe komt het dat de steel zo
dun is?

Bekijk dit hoofdstuk om een idee te krijgen waar het over gaat.
Lees de titels goed en kijk goed naar de bronnen.
a Over welk gebied en thema gaat het in de introductie?

c Paragraaf 1.4 gaat over sedimentatie. Wat laat bron 14 zien?

d Welke inzetfoto gaat over gebergtevorming? Noteer de tekst
van deze foto.
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d Over welke twee landen in de Landenvergelijking leer je
meer over de landschappen?

3

Lees het artikel ‘Is de hoogste berg gekrompen of gegroeid?’
en bekijk de bronnen.
a In welk gebergte ligt de Mount Everest?

4

Zonder dat je er misschien erg in had, heb je op vakanties
al verschillende landschappen gezien, zoals een
rivierlandschap, een duinlandschap, een berglandschap of
een heuvellandschap. Welke landschappen heb jij in je leven al
bezocht en in welk land was dat?
Schrijf een wervend berichtje van 160 tekens waarin je uitlegt
waarom dit landschap voor jou zo belangrijk is en waarom
anderen dit moeten bezoeken.

b Zijn de volgende zinnen goed of fout? Noteer telkens het
juiste antwoord.
• Sir George Everest berekende in de 19e eeuw als eerste
de hoogte van Mount Everest.
• Precisiemetingen worden nu met satellieten en graviteit
gedaan.
• Een aardbeving heeft te maken met het ontstaan van
bergen.
• Door de aardbeving in Nepal is de Mount Everest lager
geworden.
c De Mount Everest is de hoogste berg van Azië. Kies de
goede antwoorden.
Afrika staat wat betreft bergtoppoen op de derde plaats.
Antarctica heeft hogere bergtoppen dan Australië.
De gletsjers bouwen de bergen zoals de Himalaya op.
Door aardbevingen kunnen toppen van bergen inzakken
of verplaatsen.

5

Bekijk figuur 1.
a In je leven heb je al heel veel landschappen in de media of
in het echt gezien. Noteer de juiste landschappen onder de
goede foto’s in de tabel.
b Is de invloed van de natuur of de mens groot in het
landschap? Noteer bij elk landschap of deze invloed groot
of klein is.
c IJs, wind, water en de mens zijn elementen die het
landschap gevormd hebben. Noteer bij ieder landschap het
element dat hier de grootste invloed heeft gehad.
d Is er veel of weinig reliëf in het landschap? Kies uit: heel
veel – veel – weinig.

FIGUUR 1

Duingras en strand
A

Landschap
Invloed mens
Invloed
natuur
Element
Reliëf
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D
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6

VAARDIGHEDEN

Hoogteligging en reliëf
KAARTVAARDIGHEDEN

1

c Zet nu de drie landen in de juiste volgorde van reliëf. Begin
met het land met het minste reliëf.

Bekijk bron 1 en de natuurkundige overzichtskaart van
Europa. Je ziet dat er verschillende kleuren zijn gebruikt.
a Wat wordt er met de kleuren op deze kaart aangegeven en
hoe weet je dat?

d In Zwitserland wordt het reliëf niet alleen met cijfers
en kleuren aangegeven, maar er wordt nog een
techniek toegepast om een indruk te krijgen van de grote
hoogteverschillen. Met welke techniek doet de cartograaf dit?

b Noteer achter de landen welke twee kleuren er het meest
voorkomen.

e Op topografische kaarten wordt nog een andere manier
gebruikt om het reliëf weer te geven. Kijk op het kaartblad
Nederland – Löss- en duinlandschap en figuur 2. Welke
manier is dit?

Nederland: 
België: 
Zwitserland: 
c Op welke hoogte ligt het grootste deel van Nederland?

d Op welke hoogte ligt het grootste deel van Zwitserland?

f Noteer het juiste antwoord. Tintelen ligt ongeveer op:
A 50 – 100 meter
B 100 – 150 meter
C 150 – 180 meter
D 180 – 200 meter

D.
g Op welke vier manieren kan het reliëf op een kaart worden
weergegeven?

2
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b Gebruik nogmaals de overzichtskaarten van België en
Zwitserland. Noteer van de onderstaande dalen in de
Belgische Ardennen en in de Zwitserse Alpen hoe diep
ze zijn (diepte van het dal = het hoogteverschil tussen de
bodem van het dal en de ernaast gelegen bergtop).
België: het dal van de rivier de Ourthe bij La Roche-en-

Eyserheide
Kromhagerweg

Zwitserland: 

0

200

Nederland: 
België: 

FIGUUR 2

Ey

Gebruik de atlas en figuur 2.
a In Europa komen we veel hoogteverschillen tegen. Een
ander woord voor hoogteverschil is reliëf.
Noteer achter ieder land de hoogte van het hoogste punt
van dit land en daarachter de naam. Gebruik hiervoor de
reliëfkaart van Nederland en de overzichtskaarten van
België en Zwitserland.
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Bron: Kadaster, 2016
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3

HULPVAARDIGHEDEN

a Je weet nu dat je hoogteverschillen in Europa op een kaart
o.a. met kleuren kunt weergeven.
Zet de volgende begrippen op de juiste plaats in figuur 3 en
gebruik ook bron 1.
middelgebergte – laagland – heuvelland – hooggebergte –
hoogvlakte
b Gebruik de overzichtskaarten van België en Zwitserland.
Bepaal per gebied of het tot het laagland, heuvelland,
middelgebergte of hooggebergte behoort.
Het noorden van Zwitserland = 
Het zuiden van Zwitserland = 
Vlaanderen = 

Hoogtelijnen en dwarsdoorsneden
Bekijk het hoogtekaartje van een eiland in figuur 4. Hierop
staan hoogtelijnen aangegeven. Een hoogtelijn is een lijn
waarop de hoogte overal hetzelfde is. De hoogtelijn ernaast
ligt hoger of lager.
Op het eiland bevindt zich een berg van ongeveer 450 meter.
Veel vakantiegangers willen de berg beklimmen vanwege het
uitzicht. De meesten van hen willen zo hoog mogelijk komen
via een niet al te steil pad. Enkele sportievelingen willen juist
tegen de steilste helling omhoog. Jij gaat onderzoeken welke
route voor beide groepen het beste is.

4

Wallonië = 
Lijngrafiek hoogte gebergten

FIGUUR 3
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Gebruik figuur 4.
a Stap 1: Kijk goed naar de kleuren in de legenda.
Stap 2: Bepaal voor de punten 1 t/m 11 hoe hoog ze liggen
en geef dit voor elk punt aan in de grafiek naast de kaart.
De punten A en B liggen langs de kust op zeeniveau, de
punten 1 t/m 11 liggen op de kaart telkens een halve
centimeter uit elkaar.
Stap 3: Verbind de punten in de grafiek met een lijn. Je hebt
nu een dwarsdoorsnede van het eiland getekend.
b Leg uit bij welke letter sportievelingen die de berg over de
steilste helling willen beklimmen het best kunnen starten.

Hoogtekaart van een eiland

FIGUUR 4
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WERELD

Verkorte leerroute 3 - 4 - 5 - 6

1.1 Gebergten ontstaan, gebergten verslijten
1

e Noem twee dingen die sinds ongeveer 10 miljoen jaar
geleden met de zeebodem zijn gebeurd.

b Op welke manier zijn volgens geologen de kleine
aardkorstplaten ontstaan?

f Welke vorm van het gesteente in de Himalaya is het bewijs
dat de lagen zijn samengeperst en omhoog zijn gekomen?

c Welk gebergte is het gevolg van de botsing tussen de
Indische en Euraziatische plaat geweest?

4

a Welk proces is verantwoordelijk voor het ontstaan van
gebergten?

2

Bekijk bron 5.
a India en de rest van Azië lagen ongeveer 70 miljoen jaar
geleden ver uit elkaar. Was de afstand één, twee, drie of vier
keer de grootte van India? Leg je antwoord uit.

b Welk land bewoog ook gelijktijdig mee in noordelijke richting?

c Leg uit waarom bij de eerste botsing tussen beide
platen vulkanisme ontstond en bij de tweede botsing
gebergtevorming.

Bekijk bron 6 en figuur 5.
a Hoe noemen we het vloeibaar gesteente dat uit de
aardmantel omhoog komt?

b Welk gesteente kan uit deze vloeibare massa ontstaan?

c Waaruit blijkt dat graniet een keihard gesteente is?

d Noteer de kenmerken bij het juiste gesteente.
sedimentgesteente – stollingsgesteente – gelaagd – gevlekt –
met fossielen – zonder fossielen
FIGUUR 5

Zandsteen

Graniet

3

Bekijk bron 5 en 6.
a Wat lag er tussen India en de rest van Azië?

e Waarom zitten er wel fossielen in zandsteen en niet in
graniet?

b Wat gebeurt er met deze zee sinds 70 miljoen jaar geleden?

c Wat ontstaat er op de bodem van de zee tussen India en de
rest van Azië en hoe kan dit?
f Leg uit hoe graniet, ontstaan op grote diepte, op diverse
plekken aan het aardoppervlak ligt.
d Welk gesteente in de Himalaya is het bewijs dat de
zeebodem omhoog is gekomen?
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5

a Bekijk bron 7 en figuur 6. Kies uit ieder vak het juiste
antwoord / de juiste antwoorden.
b Zoek de Europese gebergten op in de atlas en vul in de
tabel hieronder in om wat voor soort gebergte het gaat.
Kies uit: hooggebergte – middelgebergte – heuvelland.
Let op: soms moet je twee woorden invullen. Vul ook in of
het gebergte jong of oud is.
Soort gebergte

Jong of oud?

6 Leerdoelen

a Leg uit wat het verschil is tussen een jong en een oud
gebergte.

b Bekijk bron 5. Leg uit dat door de platentektoniek bij de
vorming van Himalaya eerst vulkanisme en daarna het
gebergte ontstond.

Alpen
Apennijnen
Ardennen
Kaukasus
Oeral

c Leg uit hoe uit magma het stollingsgesteente graniet
ontstaat.

Pyreneeën

c Welke belangrijke rol spelen rivieren bij het verslijten van
gebergten?

d Wat vind je wel in sedimentgesteente en nooit in
stollingsgesteente?

d Waarom erodeert een rivier in een hooggebergte veel
sterker dan in een middelgebergte of heuvelland?

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 16.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 18.

FIGUUR 6

Het Andesgebergte
A

De Schotse Hooglanden
B

Jong gebergte

Oud gebergte

1

hooggebergte / middelgebergte / heuvelland

hooggebergte / middelgebergte / heuvelland

2

veel / weinig reliëf

veel / weinig reliëf

3

scherpe / afgeronde bergtoppen

scherpe / afgeronde bergtoppen

4

diepe, nauwe / ondiepe, brede dalen

diepe, nauwe / ondiepe, brede dalen

5

snelle / langzame verwering

snelle / langzame verwering

6

snel / langzaam stromende rivieren

snel / langzaam stromende rivieren

7

snelle / langzame erosie

snelle / langzame erosie

8

30 000 / 300 000 / 65 000 000 / 300 000 000 jaar

5000 / 5 000 000 / 300 000 000 / 600 000 000 jaar
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Verkorte leerroute 2 - 3 - 5 - 8

1.2 Gesteente verandert
1

Bekijk bron 10 en 11.
a Hoe wordt het afbrokkelen van gesteente genoemd?

b Welke twee manieren van mechanische verwering komen
vooral voor in een hooggebergte?

3

Bekijk bronnen 10 tot en met 12.
a Welke bronnen laten de gevolgen van chemische verwering
zien?

b Welke twee manieren van mechanische verwering hebben
op de steen met de boom in bron 10 ingewerkt?

c Hoe komt dat? Bedenk voor alle twee een reden.

d Leg uit dat verwering door het opwarmen en afkoelen ook
in woestijnen voorkomt.

c Kies het juiste antwoord.
• Stenen die opgewarmd worden door zon zetten uit /
krimpen.
• Water dat bevriest zet uit / krimpt.
d Verbind de oorzaak met het juiste gevolg.
De oorzaak dat gesteente
verbrokkelt, is:

e Lager dan de boomgrens spelen spleten in het gesteente
een belangrijke rol in de verwering. Leg dit uit.

2

Bekijk bron 11 en 12.
a Wat is het verschil tussen mechanische verwering en
chemische verwering?

Het gevolg is:

dat water in scheuren en
spleten bevriest.

•

• dat stenen krimpen en
uitzetten.

dat stenen afkoelen en
opwarmen.

•

• dat delen van het gesteente
oplossen.

dat plantenwortels in
spleten groeien.

•

• dat het water bevriest en
uitzet.

dat water en zuur in aan- •
raking komen met gesteente.

• dat de steen uit elkaar
wordt geduwd.

e Bij welk gevolg is sprake van chemische verwering?

4
b Waarmee reageert het gesteente bij chemische verwering?

Gebruik het atlasblad De aarde – Klimaatgebieden.
a Noteer achter onderstaande steden het klimaat dat hier
voorkomt.
Cairo = 

c Welke invloed heeft de temperatuur op de snelheid van
chemische verwering?

d	Leg uit waarom grotten wel in kalksteen ontstaan en niet in
graniet.

Paramaribo = 
Upernavik = 
b In welke stad uit vraag a zal een beeld, zoals op bron 11,
het snelst aangetast worden door chemische verwering?
Verklaar je antwoord.
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Kalksteen in België
0

• De bergtop bestaat uit zacht gesteente.

Huy

Namen
Charleroi
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is hard.
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Maa

• Het gesteente is verbrokkeld door de werking van

Bocq

mechanische verwering.
Givet

terechtgekomen door wind en water.
• Het verweerde gesteente is onder aan de helling
terechtgekomen onder invloed van zwaartekracht.

6

Bekijk bron 12.
Plaats de letters van de zinnen in de goede volgorde. Begin bij C.
A Het regenwater komt in contact met plantenwortels.
B Het kalksteen lost langzaam op.
C Er valt neerslag.
D Het zure regenwater sijpelt door het kalksteen naar
beneden.
E De grot wordt steeds groter.
F Het regenwater wordt een beetje zuur.

7

Bekijk figuur 7.
a In welk deel van België ligt het gebied afgebeeld in figuur 7?

b Waarom ontstaan juist in dit deel van België veel grotten?

Viroin

Ve s d r e
Remouchamp
Re
mouchamp

Durbuyy
Durbu

FRANKRIJK

bevindt zich
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de leemgrond en kleigrond.

Barvaux

kalksteen
Hotton

belangrijk
grotcomplex
in kalksteenzoom

8 Leerdoelen

a Leg uit wat het verschil is tussen mechanische en
chemische verwering.

b Wat zijn de gevolgen voor een gebergte als hier verwering
plaatsvindt?

c Verklaar waarom chemische verwering in een tropisch
klimaat snel gaat.

d Bekijk bron 12. Leg uit hoe de grotten hier ontstaan zijn.

c Volgens kaart GB 97B/GB 97B kom je in dit deel van België
een andere grondsoort tegen dan kalksteen. Welke twee
grondsoorten geeft deze kaart aan?

d Noteer het juiste antwoord.
Toch bevindt er zich kalksteen in het gebied. Dit kalksteen

blève

Rochef
Ro
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Han-sur-Less

Couvin

Am

Hotton
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se

• Het verweerde gesteente is onder aan de helling

Luik
as
Ma

youx
Ho

• Onder aan de helling ligt verweerd gesteente. Dit gesteente

haigne
Me

25 km

Our
the

Bekijk bron 9. Zijn de volgende uitspraken juist of onjuist?
Noteer steeds het goede antwoord.

FIGUUR 7

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 16.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 18.
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Verkorte leerroute 3 - 4 - 5 - 8

1.3 Gesteente wordt verplaatst
1

Bekijk bron 13.
a Welke kracht op aarde speelt een grote rol bij het langs een
helling naar beneden bewegen van materiaal?

b Op welke drie manieren komt het materiaal beneden?

c Hoe noem je het proces waarbij materiaal vanaf een berg
naar beneden komt?

3

Bekijk bron 13.
a Onder welke omstandigheden zal een gletsjer zich
uitbreiden? Leg je antwoord uit.
Koude winters en warme zomers.
Milde winters en koele zomers.
Milde winters en warme zomers.

b Waarom bewegen gletsjers?

2

Bekijk bron 13 en figuur 8.
a Welke drie natuurkrachten zijn verantwoordelijk voor erosie?

c Maak een goede zin. Het gewicht van een gletsjer zorgt voor
erosie aan de

b Welke van de drie natuurkrachten uit vraag a zal niet
betrokken zijn bij de vorming van een dal?

c Maak een goede zin. Een rivierdal wordt gevormd doordat
rotsen / grind / zand door het snel / langzaam stromende
water worden/wordt getransporteerd. Tijdens dit transport
schuurt het materiaal over de bodem / langs de oever van de
rivier, waardoor de rivier steeds dieper wordt.

wordt het dal

en de
en

. Hierdoor
.

4

Bekijk bron 13 en figuur 9.
a Wat gebeurt er met de stenen die door verwering in een
gebergte zijn losgeraakt?

b Hoe verdwijnen de scherpe punten aan deze stenen?

d Wat is een gletsjer?

e Noteer de woorden ‘gletsjerdal’ en ‘rivierdal’ onder de juiste
afbeelding van figuur 8.
Plaats nu de volgende begrippen onder het juiste dal. Kies uit:
V-dal – U-dal – erosie door ijs – erosie door rivier.

Ontwikkeling van een rivierdal

FIGUUR 9

f Wanneer zie je de vorm van een gletsjerdal het best?

Dalvorming

1

2

3

4

FIGUUR 8

1a

1b

2a

2b

3a

3b
5
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c In figuur 9 zie je hoe een rivierdal ontstaat. Zet de cijfers
van de doorsnede in de juiste volgorde.

d Hoelang doet een rivier erover om zo’n dal uit te schuren?
een periode van tientallen jaren
een periode van honderden jaren
een periode van miljoenen jaren
een periode van miljarden jaren

d Het Lötschental heeft een U-vorm. Verklaar hoe dat komt.

7

Heeft de verwering invloed op de erosie of heeft de erosie
invloed op de verwering? Leg je antwoord in maximaal drie
zinnen uit.

5

In de zinnen A tot en met F staat steeds een fout. Zoek de fout
op en verbeter de zin.
A De stenen in bron 13 aan de voet van hellingen zijn ontstaan
door erosie.

8 Leerdoelen
B Erosie en verwering gaan heel snel.

a Wat zijn massabewegingen en wat is de motor van deze
bewegingen?

C Zandkorrels zijn kleiner dan kleikorrels.
b Leg uit wat het verschil is tussen verwering en erosie.

D Zand en klei ontstaan dankzij erosie en sedimentatie.

E De bergtoppen in bron 13 blijven even hoog.
c Wat zijn de gevolgen voor een gebergte als hier verwering
en erosie plaatsvindt?
F De dalen in bron 13 zijn ontstaan door erosie van een
gletsjer.

6

d In bron 13 zie je verschillende soorten dalen. Wat voor dalen
zijn dat en hoe zijn deze dalen ontstaan?

Gebruik de overzichtskaart van Zwitserland. Zoek het
Lötschental op.
a Hoe heet de rivier die door dit dal stroomt?

b Waar begint deze rivier?

c Van welke rivier is deze rivier een zijrivier?

© Noordhoff Uitgevers bv

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 17.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 19.
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WERELD

Verkorte leerroute 2 - 3 - 4 - 8

1.4 Waar blijft alle grind, zand en klei?
3

1

Bekijk bron 14 en figuur 10.
a Noteer in de vakjes achter de cijfers 8 tot en met 10 de
volgende woorden: sedimentatie – verwering – erosie.
b Leg uit waarom je materiaal vanuit de bergen in het
laagland vindt.

Bekijk bron 14.
a Welke weg heeft zand op het strand afgelegd?

b Welke uitspraken over de rivier de Po zijn juist? Kruis aan.
De Po met zijn zijrivieren begint in de Alpen en mondt uit
in zee.
Vanuit de gebergten wordt zand, grind en klei in
riviervlakten gesedimenteerd.
Erosie vindt vooral in de middenloop van de Po plaats.
Een ander woord voor riviervlakte is laagvlakte.
Laagvlakten vind je bij zeeën, meren en oceanen.
c Kies de juiste antwoorden. In de bovenloop van de PO
heb je veel / weinig hoogteverschillen. Hierdoor is de
stroomsnelheid hoog / laag. Er is veel erosie / sedimentatie
omdat de rivier veel / weinig verweringsmateriaal vervoerd.
d Kies de juiste antwoorden. In de middenloop is er meer /
minder hoogteverschil. Door de lagere / hogere stroomsnelheid
is er geen / wel erosie en geen / wel sedimentatie.

2

Bekijk bron 14 en figuur 10.
a Vul in de hokjes achter de cijfers 1 tot en met 3 de juiste
begrippen in. Kies uit: bovenloop – benedenloop – middenloop.
b Wat geeft lijn A aan?

c De verschillende soorten sedimenten worden in een rivier
niet allemaal tegelijk afgezet. Zet in de vakjes achter de
cijfers 4 tot en met 7 het juiste sediment. Kies uit: klei –
stenen – zand – grind.
d Welke conclusie kun je trekken over de sedimenten als je
stroomafwaarts gaat?

e Op welke manier worden de stenen veranderd in zand en klei?

Lijngrafiek van bovenloop naar benedenloop

hoogte

1

2

FIGUUR 10

c Veel van het materiaal dat een rivier meeneemt, blijft
onderweg liggen. Waar komt de rest ten slotte terecht?

4

Lees de tekst en bekijk figuur 11.
a Waarom laat een rivier alle sediment vallen zodra het de
zee instroomt?

b Zo ontstaat een stuk land in zee. Hoe heet dit nieuwe land?

c Welke rivieren hebben een delta als monding?
Mississippi
Taag
Garonne
Nijl
Riviermondingen
Riviermondingen zien er niet overal hetzelfde uit. Eb
en vloed én stroming langs de kust zorgen ervoor dat
riviermondingen sterk kunnen verschillen. Delta’s
ontstaan op plaatsen waar het riviersediment voor de
monding in zee sedimenteert, maar als het verschil
tussen eb en vloed groter dan 3 m is, wordt het sediment
de rivier opgedrongen of mee in zee gesleurd. De
monding van de rivier schuurt uit en er ontstaat een
estuarium.

5

Bekijk bron 15.
a Waardoor wordt het strand langzaam opgehoogd?

3

4

b Beschrijf hoe door obstakels duinen ontstaan.

5
A

6

7
afstand

8

9

10
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Riviermondingen

FIGUUR 11

estuarium

b Wat valt je op aan de loop van de rivier de Po in de delta?

c Waar stroomt het water sneller, bij A of bij C? Bij C.
d Wordt er in de lagune van Venetië zand of klei
gesedimenteerd? Verklaar je keuze.

eb

vloed

7

Bekijk bron 16. Vul in en kies uit:
honderden – enkele – sedimentgesteente – sediment – schalie –
kalksteen – schelpen – klei – zandsteen – grind.
Let op: Je hoeft niet alle woorden te gebruiken.
Door het samenpersen van lagen          ontstaat

delta

              . Voor het samenpersen
zijn          meters nieuw sediment nodig. Wanneer
        langdurig worden samengeperst, ontstaat
kalksteen. Een ander bekend sedimentgesteente is      ,
dat ontstaat uit     .

8 Leerdoelen

a Waar komt het verweringsmateriaal vandaan dat
zandbanken, duinen en delta’s vormt?

b Leg uit wat sedimentatie is.

Riviermondingen zien er niet overal hetzelfde uit. Eb en
vloed én stroming langs de kust zorgen ervoor dat riviermondingen
Bekijk figuur sterk
12. kunnen verschillen. Delta’s ontstaan op
plaatsen
waar
voor
de monding Kies
in zee
a Wat wordt methet
de riviersediment
letters A tot en met
C aangegeven?
sedimenteert,
maar
als
het
verschil
tussen
eb
en
vloed
uit: zandbank – lagune – delta.
groter dan 3m is, wordt het sediment de rivier opgedrongen of mee in zee gesleurd. De monding van de rivier
schuurt uit en er ontstaat een estuarium.

6

Podelta en de lagune van Venetië

c Wanneer sedimenteren grind en klei in een rivier?

d Leg uit wat het verschil is en wat de overeenkomst is tussen
zandbanken en duinen.

FIGUUR 12

Venetië

Po

e Op welke manier ontstaat sedimentgesteente? Noem twee
voorbeelden.

C

B

Golf van Venetië

A

0
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› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 17.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 19.
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WERELD

Herhaling Wereld
HERHALING 1.1 GEBERGTEN ONTSTAAN, GEBERGTEN
VERSLIJTEN

Ontstaan van een gebergte.

FIGUUR 13

Bekijk figuur 13.
a Zet de letters X, Y en Z van figuur 13 in de volgorde van oud
naar nieuw.

b Welke jaartallen horen bij X, Y en Z? Kies uit: nu – 25 miljoen
jaar geleden – 50 miljoen jaar geleden.
X=

1

Y=

X

Z=
c Kijk naar de cijfers 1 tot en met 3 in figuur 13. Leg uit wat er
met de zeebodem is gebeurd.

d Door welke oorzaak gebeurde dit?

e Zet de zinnen 1 tot en met 6 in de juiste volgorde.
1 Een schelp sterft en wordt onder zand begraven.
2 De zeebodem met fossielen wordt verfrommeld en
omhoog gedrukt.
3 De zee verdwijnt en het gebergte ontstaat.
4 Een hiker in de Dolomieten vindt een fossiel.
5 De schelp verandert onder het zand in een fossiel.
6 De zee wordt door het botsen van twee aardplaten
steeds kleiner.

f Bekijk GB 72/GB 70 en zoek de gebergten en laagvlakten uit
de tabel op.
g Behoren ze tot het hooggebergte, middelgebergte, heuvelland
of laagland? Vul de middelste kolom in.
h Zijn het jonge of oude gebieden? Noteer het in de derde
kolom.
Naam gebergte

Hooggebergte, middelgebergte, heuvelland of
laagland / vlakte?

Jong of oud
gebied /
gebergte?

Y
2

Z
3
HERHALING 1.2 GESTEENTE VERANDERT
Bekijk bron 9 en 10.
a Vindt op de bergtop van bron 9 chemische of mechanische
verwering plaats?

Alpen
Schotse
Hooglanden
NoordDuits-Laagland
Apennijnen
Vlaams laagland

b Tijdens een bergbeklimming gaan de klimmers op een
steen zitten. Hoe voelt die steen ’s nachts aan?

c Wat gebeurt er met een steen die iedere dag warm wordt en
’s nachts weer bevriest?

Pyreneeën

© Noordhoff Uitgevers bv
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d Wat gebeurt er met water dat bevriest?

Puinwaaier

FIGUUR 14

e Wat gebeurt er met een steen waar de wortels van een
boom doorheen gaan groeien?

f Op welke twee manieren wordt het gesteente van de berg in
bron 9 kapotgemaakt?

g Wat is het belangrijkste verschil tussen mechanische en
chemische verwering?
HERHALING 1.4 WAAR BLIJFT AL HET GRIND, ZAND EN
KLEI?
h Welke twee stoffen zorgen voor chemische verwering?

i Onder welke klimaatomstandigheden verloopt het
proces van chemische verwering snel en onder welke
omstandigheden langzaam?

a Hieronder staan verschillende beschrijvingen. Noteer
achter iedere zin het juiste begrip.
Kies uit: sediment – bovenloop – klei – duinen – benedenloop –
zandbanken.
• De Rijn ontspringt in de Zwitserse Alpen als een
snelstromende bergrivier. 
• Deze zandheuvels bestaan uit het zand van de
zee. 
• Dit is de verzamelnaam voor grind, zand en klei.

HERHALING 1.3 GESTEENTE WORDT VERPLAATST
Bekijk figuur 14.
a Op welke drie manieren is het materiaal van de puinwaaier
vanaf de top naar beneden gekomen?


• Dit verweringsmateriaal is kleiner dan zand en
grind. 
• Maas en Rijn slingeren door Nederland en sedimenteren
zand en kei. 

b Hoe wordt dit mechanisme genoemd?

• Ondiepten uit zand waar de golven op
breken. 

c Leg uit hoe deze stenen veranderen in grind.

b Bekijk figuur 15 en maak de volgende zinnen af.
Voor het ontstaan van duinen zijn twee dingen noodzakelijk:
d Wat blijft er uiteindelijk van het grind over?

e Hoe wordt de uitschurende werking van water en ijs genoemd?

1

De wind die 

2

Obstakels op het strand zoals


Het ontstaan van duinen
f Tot wat voor soort dalen leidt de uitschurende werking van
rivieren en gletsjers in het landschap?

© Noordhoff Uitgevers bv

en 

FIGUUR 15
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WERELD

18

Verdieping Wereld
VERDIEPING 1.1 GEBERGTEN ONTSTAAN, GEBERGTEN
VERSLIJTEN

Bekijk figuur 16 en gebruik GB 188-216/GB 204-238.
a Noteer achter de cijfers uit figuur 16 de gebergten, plateaus
en vlakten. Kies uit: Colorado Plateau – Rocky Mountains –
Kustvlakte – Great Plains – Grote Bekken – Centraal Laagland –
Kustgebergte / Coastal Range – Sierra Nevada – Appalachen.
1
2

VERDIEPING 1.2 GESTEENTE VERANDERT

Bekijk figuur 17 en gebruik de GB 76 en 104/GB 76 en 104.
a In welke periode is deze falaisekust in Normandië
(Frankrijk) ontstaan en uit welk materiaal bestaat het?

b Noteer achter de cijfers het juiste begrip. Kies uit:
scheuren in gesteente – zee – landtong – pilaar – gevallen
gesteente – tijd – boog – grot.
1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

7

9
b Wat voor soort gebied zijn de Rocky Mountains volgens GB
216C/GB 238C?

8
c Welke twee soorten verwering zie je in figuur 17? Noteer de
nummers en leg je antwoord uit.

c Door de botsing van welke twee platen zijn de Rocky
Mountains ontstaan?

d Wat kan je zeggen over de ouderdom en de samenstelling
van de Great Plains en het Centraal Laagland?
d Leg uit wat de pijl met nummer 8 voorstelt.

e Beschrijf de uiterlijke verschillen tussen de Appalachen en
de Rocky Mountains.
e Welk proces is verantwoordelijk voor het ontstaan van
grotten en pilaren?

Reliëfdoorsnede van de VS tussen 35° en 40° N.B.

Colorado

FIGUUR 16
Tennessee

Rio
Grande

Mississippi

3000
1500
0
meter
hoogte

Stille
0ceaan

Atlantische
0ceaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

© Noordhoff Uitgevers bv

HOOFDSTUK 1 LANDSCHAPPEN

Falaise- of klifkust in Normandië

FIGUUR 17

i Hoe is het landschap bij plaats B ontstaan? Kies de juiste
antwoorden en vul in. Door erosie / sedimentatie heeft
de rivier de bocht         en heeft de rivier een

5

kortere / langere route gekozen.

4
2

3

6

1

Topografische kaart van de Ardennen

FIGUUR 18

7

8

Lho

VERDIEPING 1.3 GESTEENTE WORDT VERPLAATST

Grands
Prés

Veel scholen gaan tegenwoordig een paar dagen op survival
in de Ardennen. Zo ver weg is dat niet. Kanoën, wandelen,
grotten bezoeken of klimmen, het kan er allemaal. Met behulp
van een topografische kaart en figuur 18, ga je onderzoeken
waar je het beste kunt klimmen en kanoën.
a Wat voor gebergte is de Ardennen, jong of oud?

me
m

Eprave

B

Le Poteau

L es se
Grands
Prés

Han-sur-Lesse

b Op de eerste dag ga je klimmen. Hiervoor heb je rotsen
nodig. Zet een kruisje op de kaart waar de steilste rotsen
voorkomen.

0

500 m

Lesse

c Hoe hoog ligt de hoogste en de laagste plaats in dit gebied?

Bron: openstreetmap.org

A

VERDIEPING 1.4 WAAR BLIJFT ALLE GRIND, ZAND EN KLEI?
d Bij Han-sur-Lesse ga je kanoën naar Éprave in het
noordwesten. Welk deel kost het meeste energie, het eerste
of het laatste deel? Verklaar je antwoord.

e De volgende dag gaat de kanotocht van Han-sur-Lesse naar
plaats A. Kies het juiste antwoord. Je moet dan tegen de
stroom in / met de stroom mee kanoën.
f Tijdens de tocht stuit de groep op een probleem. Welk
probleem is dat?

g De Lesse stroomt hier door grotten. Deze grotten zijn ooit
ontstaan doordat het kalkgesteente is opgelost door water.
Hoe noem je dit proces?

h De laatste dag kanoën jullie op het riviertje de Lhomme bij
plaats B. Hoe ziet het landschap er hier uit?

© Noordhoff Uitgevers bv

Bekijk GB 77 en 104/GB 77 en 104. Je gaat twee Franse
rivieren, de Garonne en de Rhône, met elkaar vergelijken.
a Uit welk gebergte komen de sedimenten van deze rivieren?
Vul in.
Het sediment van de Rhône uit de

en van de

Garonne uit de
b Welk stroomgebied is groter?

c Juist of onjuist? Kruis aan.
Het gebied waar de Rhône in zee stroomt heet de
Camargue.
De Rhône stroomt via de Gironde in de Atlantische
Oceaan.
De monding van de Rhône is een mooi voorbeeld van een
estuarium.
Door het grote verschil tussen eb en vloed ontstaat er bij
de Gironde geen delta.
Het sediment van de Rhône sedimenteert bij de
monding.

19

CANADA & DUITSLAND

20

Rocky Mountains en Alpen
5 In het noorden en langs de Hudsonbaai vind je vooral

Bekijk eerst de Geotour van Canada en Duitsland voor je aan
de landenvergelijking begint.



1

6 In Labrador kom je         ,          en

Bekijk de achtergrondfoto van deze paragraaf die genomen
is ten noordwesten van Calgary in de Rocky Mountains. Zijn
de uitspraken over deze foto juist of onjuist? Noteer de goede
antwoorden.



tegen.

3

Bekijk bron 18 en figuur 19.
a In figuur 19 zie je een schematische tekening van een van
de bochten van de Big East River die in het zuidoosten van
Canada ten zuiden van Ottawa stroomt en uitmondt in Lake
Ontario. Zet de letters in de goede volgorde.

• De foto is genomen in een hooggebergte. 
• Dit is een mooi voorbeeld van een jong gebergte. 
• Deze foto is gemaakt in de winter. 
• Het verval van de rivier is hier klein. 
• Hier vindt erosie plaats door ijs en water. 

b Noteer de cijfers achter de volgende begrippen:

2

Bekijk bron 17 en de overzichtskaart van Noord-Amerika.
Noteer de juiste naam of het juiste begrip achter elke
omschrijving.
1 Vanuit de Rocky Mountains stroomt het water via de rivier

Lage stroomsnelheid:

Buitenbocht:

Erosieoever:

Binnenbocht:

Hoge stroomsnelheid:

Sedimentatie:

c Waarom vindt er op de ene plek erosie plaats en op de
andere plek juist sedimentatie?

de           naar de 
2 Een hooggebergte in het noordwesten van Canada:

3 Québec en Montréal liggen aan de             
in het 
4 Ten westen van de Calgary ligt het hooggebergte de

Een rivierbocht

FIGUUR 19

5

21
6

2

3

1

2

4
A

B

5

1
6

C

© Noordhoff Uitgevers bv

HOOFDSTUK 1 LANDSCHAPPEN

4

Bekijk bron 19.
a De Fraser River mondt uit in de Labradorzee in het
noordwesten van Labrador. Is de foto in de zomer of in de
winter genomen? Leg je antwoord uit.

d Leg in drie logische stappen uit hoe deze bocht in de Moezel
is ontstaan. Gebruik de begrippen erosie en sedimentatie.
1 

2 


b Welk deel van de rivier zie je hier?


3 

c Wat voor sedimenten worden hier door de Fraser River
neergelegd?




8

5

Bekijk bij het deel Duitsland de achtergrondfoto die genomen
is vanaf de Zugspitze in Duitsland. Zijn de uitspraken over
deze foto juist of onjuist?
• De Zugspitze behoort tot het middelgebergte. 

Bekijk bron 20, bron 22 en de overzichtskaart van Duitsland.
a In welk gebergte ligt de bovenloop van de Elbe?

b In welke zee mondt de Elbe uit?

• Hier vindt vooral verwering en erosie plaats. 
c Leg uit waarom het water hier in de winter zo hoog kan
staan.

• De foto is gemaakt in een oud gebergte. 

6

Bekijk bron 22 en de overzichtskaart van Duitsland.
Noteer de juiste naam achter elke omschrijving.
1 Twee middelgebergten op de grens met Tsjechië:


en ‘Beierse Woud’.

2 Het noordelijkst gelegen middelgebergte: 
3 Gebergte op de grens met België: 
4 Gebergte parallel aan de Rijn: 
5 De Donau en Neckar ontspringen in het 

7

Bekijk bron 21 en de overzichtskaart van Duitsland.
a De foto is genomen tussen Trier en Koblenz. Door wat voor
landschap stroomt de rivier?

d Zijn de volgende uitspraken over de situatie in Elbe juist of
onjuist?
• De foto is genomen in de middenloop van de rivier.

• De stroomsnelheid van de rivier de Elbe is in deze
periode groot. 
• Er vindt hier nu veel verwering plaats. 
• Als het water van de Elbe weer zakt blijft er sediment in
de overgelopen gebieden liggen. 
• De Elbe is een zijrivier van de Rijn. 
• In dit deel van de Elbe vindt vooral sedimentatie plaats.

b In welk deel van de rivier stroomt de rivier hier?

c Wat voor dal heeft de rivier hier uitgesleten?

© Noordhoff Uitgevers bv
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22

Gletsjers en rivieren
1

a Bekijk de achtergrondfoto. Waardoor wordt hier erosie
veroorzaakt?

c In figuur 20 zie je hoe een aardpiramide ontstaat. Kolom A
staat in de goede volgorde, maar kolom B nog niet. Maak de
juiste combinaties.
1=
2=

b Wat zijn de gevolgen van deze vorm van erosie?

3=

c Welke vorm heeft dit dal aan de onderkant van de foto?

d Leg uit hoe deze vorm is ontstaan.

e Hoe kun je zien dat de gletsjer in beweging is?

d Kies de juiste antwoorden. Door erosie / verwering /
sedimentatie is het vaste gesteente afgebrokkeld. Je ziet dat
gesteente nog aan de voet liggen. En door erosie / verwering
/ sedimentatie van water is het zachte gesteente verdwenen.
e Kies het juiste antwoord. Het losse gesteente wordt
afgevoerd door wind / ijs / regenwater / rivierwater.
f Waarom brokkelt de aardpiramide niet verder af? Kies het
juiste antwoord.
Het deel dat over is, is veel te hard.
Er is niets wat voor de afbrokkeling zou kunnen zorgen.
De grote steen ‘beschermt’ de piramide tegen
regenwater.
Ontstaan van een aardpiramide

2

Bekijk bron 23.
a De wandelaar loopt in de Rocky Mountains. Wat is
het belangrijkste verschil in het landschap tussen de
achtergrondfoto van de paragraaf en bron 23? Leg je keuze uit.

FIGUUR 20

B De aardpiramide
van de zijkant

A De aardpiramide
van voren gezien
1

a

2

b

3

c

b Hoe zijn de geplooide lagen in het gesteente ontstaan?

c De wandelaar loopt langs een puinhelling. Door welk
proces is dit gesteente daar gekomen?

d Op welke drie manieren is het gesteente vanaf de berg op
deze puinhelling gekomen?



Bekijk bron 24 en figuur 20. Hier zie je hoodoos.

b Wat ligt er boven op deze Hoodoos?

Bekijk bron 25.
a Op deze foto, genomen aan de oostkust van Canada, kun je
vormen van verwering, erosie en sedimentatie zien. Hoe zie
je dat?
Verwering: 

3

a Vul in. Dit zijn 

4

Erosie: 
in Canada.


Sedimentatie: 
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b Aan de zijkant van deze zandsteenpilaren en bogen zie je
dat het gesteente uit laagjes bestaat. Hoe zijn deze laagjes
ontstaan?
Het zeewater komt steeds lager te staan. Bij elke daling
van de waterstand blijft er een randje achter.
De wind schuurt langs de wand.
Door sedimentatie werden er steeds laagjes boven op
elkaar gelegd.

b Leg uit wat de overeenkomsten zijn tussen beide bronnen.

9

a Leg uit waarom er in Canada gletsjers voorkomen. Gebruik
de begrippen hoogte- en breedteligging.

5

Bekijk de achtergrondfoto van Duitsland, die genomen is in de
Alpen bij Garmisch-Partenkirchen.
a Waardoor wordt hier de erosie veroorzaakt?

b Wat zijn hier de gevolgen van deze vorm van erosie?

c Leg uit hoe deze vorm is ontstaan.

6

Vergelijk bron 27 met bron 24.
a De foto van bron 27 is gemaakt in het Teutoburgerwoud.

b Welke algemene regel is hier van toepassing? Hoe hoger,
hoe.... 
c Kijk goed naar de bronnen. Wat zijn de overeenkomsten
en verschillen tussen Canada en Duitsland? Noteer de
woorden in figuur 21. Kies uit: veel jonge gebergten –
middelgebergte – korte vorstperiode – veel oude gebergten –
laagland – gletsjers – rivieren – U-dalen – V-dalen –
waddenkust – lange vorstperiode – duinkust – aardpiramiden –
60° N.B. – zandpilaren – oceaan – veel sneeuw – 50° N.B. –
weinig sneeuw – hooggebergte.
Venn-diagram Canada & Duitsland

Wat voor soort gebergte is dit? 
b Deze pilaren van zandsteen brokkelen nog steeds verder af.
Kies het juiste antwoord. Dit gebeurt door verwering / erosie /
sedimentatie.

Canada

c Welke pilaren zullen na miljoenen jaren het eerst
verdwenen zijn? Leg je antwoord uit.

7

Canada & Duitsland

Bekijk bron 28.
a Welk proces heeft ervoor gezorgd dat de auto’s zwaar
beschadigd zijn?

b De eigenaar van de auto parkeert zijn auto iedere dag bij
de helling van deze berg. Door welke oorzaak werd de
eigenaar toch verrast?

8

Vergelijk bron 26 met bron 25.
a De pilaren en bogen zijn ontstaan door erosie / sedimentatie
van de golven.
© Noordhoff Uitgevers bv

Duitsland

FIGUUR 21

23

24

NEDERLAND

Verkorte leerroute 2 - 4 - 5 - 8

1.5 Het landschap in Hoog-Nederland
1

Bekijk bron 31 en beantwoord de vragen.
a Wat zijn twee kenmerken van de landschappen in HoogNederland?

b Waarom stromen veel rivieren naar Nederland toe?

c Welke drie grote rivieren stromen via Nederland naar zee?

d Kies de juiste antwoorden. Het splitsen van een rivier in
meerdere takken is typisch voor een rivier in zijn benedenloop /
bovenloop. De rivier stroomt hier snel / langzaam, vervoert
veel / weinig water en brengt veel / weinig sediment.

2

Lees het rijtje begrippen en beantwoord dan de vraag.
laagvlakte – opheffen – sedimentatie – middelgebergte –
wegzakken – erosie
a Welke drie van deze begrippen hebben met Nederland te
maken?

c Op atlaskaart GB 20/GB 35 staat een aantal stuwwallen.
Zoek de hoogte van de volgende stuwwallen op en noteer
de hoogte: Montferland, Utrechtse Heuvelrug, Veluwe,
Tankenberg.

4

Bekijk bron 29, 30, figuur 22 en GB 20/GB 18.
a Vergelijk de ligging van de stuwwallen ten opzichte van het
ijs. Waar zijn de stuwwallen gevormd?

b Het landijs kwam in Nederland niet verder dan de lijn
Haarlem-Utrecht-Nijmegen. Teken deze ijsgrens in
figuur 22 in.
c Figuur 22 is in vier vakken verdeeld: A, B, C en D. Noteer bij
de volgende zinnen de letters van de juiste vakken.
• Stuwwallen vind je alleen in vak
• Zwerfstenen kom je alleen tegen in vak
• Sporen van ijs in de ondergrond vind je in vak
• Sporen van ijs vind je nooit in vak

b Welke begrippen moeten worden ingevuld op de plek van de
cijfers 1 tot en met 3?
Nederland is een 1
2
door 3

die langzaam

en vak

Landijs Haarlem-Utrecht-Nijmegen

A

en waar steeds weer nieuwe lagen ontstaan

FIGUUR 22

B
hoger dan
1 m boven N.A.P.

.

lager dan
1 m boven N.A.P

c Waardoor bestaat Nederland aan de oppervlakte uit zand en
klei en niet uit gesteente?

H

3

Bekijk bron 29, 30 en GB 20/GB 18.
a Kies de juiste antwoorden. 200 000 jaar geleden was er in
Nederland sprake van een koude / warme tijd. Nederland
zag eruit als een toendra / uitgestrekt bos / waddenzee.
Gletsjers uit Engeland / de Alpen / Scandinavië schoven door
Nederland.
b Bewijs met bron 29 dat het landijs toen Nederland kon
bereiken.

U
N

C

D

0

50 km
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d Zwerfstenen zijn afkomstig uit Scandinavië. Hoe kun je
hiermee bewijzen dat er ijs in Nederland is geweest?

e Waarom zijn de huidige stuwwallen niet meer
aaneengesloten?

f Leg uit wanneer er wel en geen water door de
smeltwaterdalen stroomde.

7

Bekijk bron 30 en 31 en noteer de juiste antwoorden.
A Op de stuwwal liggen bossen.
B Aan de voet van de stuwwal liggen weilanden en akkers.
C Op de stuwwal groeit heide.
D Op de hogere delen is het te droog voor akkers en
weilanden.
E In de lagere delen is het vochtig genoeg voor akkers en
weilanden.

8 Leerdoelen

a Leg uit wat landijs is en waar het vandaan komt.

5

Bekijk bron 31.
a Kies het juiste antwoord. De eerste bewoners in HoogNederland waren schapenherders / jagers / akkerbouwers.
b Waarom was het leven voor de eerste bewoners in dit
gebied gemakkelijker dan voor de eerste bewoners in
Laag-Nederland?

c Waar ligt volgens bron 31 het bos en de heide?

d Waar zit het grondwater het diepst, in de hogere delen,
zoals de Herikhuizerveld, of in de lagere delen bij Rheden?

e Vergelijk nu atlaskaart GB 32/GB 30 met bron 31. Bij welke
grondsoort komen de bossen voornamelijk voor?

b Leg uit wat landijs met stuwwallen en zwerfstenen te
maken heeft.

c Waarom kozen de eerste mensen ervoor om in HoogNederland te wonen?

d Gebruik de kaart Midden-Nederland en zoek in kaartvak F3
Nijverdal op. Vul de volgende zinnen aan. Er blijft één begrip
over. Kies uit: stuwwal – 19,3 – heide – bos – Regge – ruim 70.
• Nijverdal ligt aan de voet van de 
• Het hoogste punt ten westen van Nijverdal is      
meter.

6

a Het voordeel van de zandgronden is dat deze gronden niet
bedreigd worden door zee- of rivierwater. Noem een nadeel
van de zandgronden.

b Beschrijf hoe mensen toch aan landbouw konden doen.

c Waarom bestaat dit probleem tegenwoordig niet meer?

© Noordhoff Uitgevers bv

• Een deel van de stuwwal is bedekt met     en 
• De mensen gebruikten het water uit de        voor
drinkwater en om te wassen.

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 28.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 29.
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NEDERLAND

Verkorte leerroute 2 - 3 - 4 - 6

1.6 Het landschap in Laag-Nederland
1

Grondsoorten in Nederland

Bekijk bron 32.
a Zijn de volgende uitspraken goed of fout? Noteer telkens
het juiste antwoord.
• De grond in Hoog-Nederland is ouder dan tienduizend

0

FIGUUR 23

50 km

jaar. 
• De grond in Laag-Nederland is ontstaan door een snelle
zeespiegelstijging. 
• De grond in Laag-Nederland is ouder dan tienduizend
jaar. 
b Maak de volgende zinnen kloppend door steeds het goede
antwoord te kiezen.
• De duinen zijn op / voor / achter de zandbanken ontstaan.
• Klei en veen zijn op / voor / achter de zandbanken
ontstaan.
c Waardoor waren zandbanken heel belangrijk voor de
vorming van klei en veen?

2

Bekijk figuur 23 en vergelijk deze met atlaskaart GB 32/GB 30.
a De mens heeft ervoor gezorgd dat Laag-Nederland bij vloed
niet onderloopt. Maar de natuur helpt ook een handje. Hoe
kun je dat zien op de kaart?

A ...

D ...

B ...

E ...

C ...

F ...

3

Bekijk bron 33 en GB 20/GB 18.
a Hoe hebben de mensen in Laag-Nederland zich in de loop
van de tijd beschermd tegen de zee? Maak de zin af.
Door het bouwen van          en 
b Maak de zinnen af.
Om minder last te hebben van het water bouwden de

b De stippellijn in figuur 23 verdeelt Nederland in twee
gebieden. Welk gebied is Hoog-Nederland?

c Noteer achter de letters A tot en met F de juiste grondsoort.
Kies uit: zand – zeeklei – veen – rivierklei – löss – duinzand.

mensen hun dorpen op 

. Die waren gemaakt

van              . Bij harde storm liep zelfs
de hele terp onder water. Daarom begonnen de bewoners
met 
c Vul in. Een andere naam voor ‘terpen’ is 
d Waarmee worden deze terpen op de kaart aangegeven?

d Welke grondsoorten komen vooral voor in Hoog-Nederland,
welke in Laag-Nederland en welke in allebei? Vul de tabel
in.
Hoog-Nederland

Laag-Nederland

Hoog- en LaagNederland


e Kies de juiste antwoorden. De terpen in Noord-Nederland
bieden bescherming tegen het zeewater / rivierwater. De
terpen in Midden-Nederland bieden bescherming tegen het
zeewater / rivierwater.
f Welke zinnen over het gebied rond Usquert en Uithuizen
zijn juist? Noteer de goede antwoorden.
A De kerk in Usquert staat op een terp.
B Usquert en Uithuizen zijn met dijken verbonden.
C Ten noorden van Usquert liggen drie polders.
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D Het gemaal bij Noorpolderzijl pompt het water in de
Waddenzee.
E Het buitendijkse gebied overstroomt niet meer.
F De Wadden worden opgehoogd met een nieuwe laag
zeeklei.

C Veen – onder water – zuurstof – plantenresten
D Duinzand – zeeklei – wind – rivierklei

4

Bekijk bron 33 en figuur 24.
Je ziet hier een polderlandschap.
a Wat wordt met de letter A aangegeven en wat voor functie
heeft het gebouw bij A?

6 Leerdoelen

a In wat voor gebied ontstaat veen?
b Leg uit waarom de waterstand in een polder geregeld moet
worden.

b Waarom komt er zoveel veen in Laag-Nederland voor?

c Welke functie heeft gebouw A in een droge periode in de
meeste polders in Laag-Nederland?

c In Laag-Nederland komt ook veel klei voor. Leg uit hoe dit
komt.

d Kan dit ook bij het gemaal dat je in bron 33 ziet? Leg je
antwoord uit.

e Waarom is de dijk bij B zo belangrijk voor de bescherming
van de boerderij in figuur 24?

d Op welke manier worden polders tegen de zee beschermd?

e Liggen alle polders aan zee?

f Waarom zijn veel polders geschikt voor de landbouwgrond?

Polderlandschap

FIGUUR 24

A B

g Gebruik de kaart Noord-Nederland en zoek in kaartvak D2
Ternaard op. Vul de volgende begrippen in. Kies uit:
terp – klei – nieuwe zeedijk – beek – oude zeedijk – Laag.
• Ternaard ligt in

Nederland.

• De kerk van Ternaard staat op een
• Op de kaart zie je een dijk ingetekend. Dit is de
. De middelste dijk is de
• In het buitendijkse gebied sedimenteert nog steeds

5

Hierna zie je steeds een rijtje met vier woorden. Leg bij elk
rijtje uit welk woord er niet thuishoort. Gebruik steeds het
koppelwoord want in je uitleg.
A Waddenzee – moeras – Hoog-Nederland – zeeklei
B Stuwwal – veen – smeltwaterdal – zwerfsteen
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› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 28.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 29.

.
.
.
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Herhaling Nederland
HERHALING 1.5 HET LANDSCHAP IN HOOG-NEDERLAND

Stuwwal

Hoogte t.o.v. NAP

Montferland
Utrechtse Heuvelrug
Bestudeer bron 29, 30, 31 en GB 20/GB 18.
a Kies de juiste antwoorden. 200 000 jaar geleden was er in
Nederland sprake van een koude / warme tijd. Het landijs
uit Engeland / de Alpen / Scandinavië schoof door Nederland.
b Het landijs duwde het zand en grind dat hier lag op tot
stuwwallen. Waar kwam dit zand en grind vandaan?

c Hoe hoog waren deze stuwwallen ongeveer?

d Kies het juiste antwoord. In Nederland vind je stuwwallen
ten westen / noorden / oosten / zuiden van de denkbeeldige
lijn Haarlem, Utrecht en Nijmegen.
e Leg uit waarom smeltwaterdalen nu geen water meer
vervoeren.

het Gooi
Veluwe
Koningsbelt / Holterberg
Tankenberg
i Bekijk figuur 25 en noteer onder de foto’s of het hier om
Laag-Nederland of Hoog-Nederland gaat.
HERHALING 1.6 HET LANDSCHAP IN LAAG-NEDERLAND
Bekijk bron 32.
a Maak goede zinnen door de juiste antwoorden te kiezen.
• De duinen zijn op / voor / achter de zandbanken ontstaan.
• Klei en veen zijn op / voor / achter de zandbanken
ontstaan.
b Achter de zandbanken met duinen komen dikke lagen klei
en veen voor. Maak de volgende zinnen af.
• Klei ontstond in een 
• Veen ontstond in een 

f Zwerfstenen zijn afkomstig uit Scandinavië. Hoe kun je
hiermee bewijzen dat er ijs in Nederland is geweest?

c Waarom was de zandbank heel belangrijk voor de vorming
van klei en veen?

g In welke van de volgende provincies kun je zwerfstenen
verwachten? Kies de juiste provincie(s): Drenthe / Overijssel /
Noord-Brabant / Limburg.

d Waar in Nederland sedimenteert nog steeds zeeklei?

h In de atlas staat een aantal stuwwallen. Zoek van de
stuwwallen in de tabel hiernaast op hoe hoog ze zijn.

e Waarom ligt er in het oosten van Nederland geen zeeklei?

Hoog- of Laag-Nederland

FIGUUR 25
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Verdieping Nederland
de Holterenk. Deze mensen wonen op 

VERDIEPING 1.5 HET LANDSCHAP IN HOOG-NEDERLAND

in

       en verdienen 

Werken met EduGIS



Met EduGIS kun jij ook heel veel over je woonplaats en
Nederland te weten komen. Dat komt doordat je met de
computer een kaart kunt bekijken. Die kaart kun je bewerken
door er allerlei andere kaarten met informatie overheen te
leggen. Je hebt bijvoorbeeld een kaart van je woonplaats. Dan
kun je daar een kaart met grondsoorten overheen leggen. Je
weet nu of jullie huis op zand, klei of veen staat.

VERDIEPING 1.6 HET LANDSCHAP IN LAAG-NEDERLAND

Beets
Ga naar www.edugis.nl. Typ de volgende naam in: Beets. Zet nu
bij ‘Lagenselectie topografie’ de laag ‘Topografie 1 : 25.000’ aan.
Zoom nu in één keer in op de topografische kaart. Kijk goed naar
de legenda aan de rechterkant van het scherm. Zet bij topografie
de laag ‘Topografie 1 : 25.000’ aan. Zoom in op het gebied en
verken de topografische kaart en de polder ‘Polder Beetskoog’.
a Beets ligt in / buiten de Polder Beetskoog. Om de Polder
Beetskoog loopt een ringvaart. Welke ringvaart is dit?

Kennismaking
Ga naar www.edugis.nl. In de bovenste balk zie je ‘kaarten’.
Klik hier op en selecteer ‘EduGIS kaart NL’. Klik dan op
‘EduGIS kaartmodule Nederland’. Als je hier bent, kun je de
volgende twee opdrachten maken.



De stuwwal bij Holten

b Vul in. In de Polder Beetskoog staan windmotors en
gemalen.
c Meet met het meetlatje (linksboven in het scherm) de
omtrek van de Polder Beetskoog. Maak de zin af.

a Typ nu de naam Holten in het zoekvenster in en zet bij
‘Lagenselectie-Topografie’ de laag ‘Topografie 1 : 25 000
aan’. Zoom nu één keer in op de topografische kaart. Kijk
goed naar de legenda aan de rechterkant van het scherm.
Geef aan welke dingen op dit kaartbeeld van Holten staan:
• gemeentehuis
• religieus gebouw
• stadion
• zendmast
• postkantoor
• treinstation
•	religieus gebouw
• sportcomplex
met toren
• kapel
• ziekenhuis

De omtrek is 

d Ga nu naar ‘Lagenselectie’ en kies uit ‘Landschap, grond en
bodem’ de laag ‘Grondsoorten’. Maak de zin af.
De Polder Beetskoog bestaat uit de grondsoort 

meter.

c Ga nu naar ‘Lagenselectie’ en kies uit ‘Landschap, grond en
bodem’ de laag ‘Grondsoorten’. Welke grondsoorten liggen
er rond Holten?


f Ga naar ‘Lagenselectie’, klik op ‘Bevolking’ en kies de laag
‘Welvaart’. Kies daarna bij ‘Welvaart (2010)’ ‘Gem. inkomen
per inwoner per buurt’. De mensen met de hoogste
inkomens wonen ten noorden / oosten / zuiden / westen van
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f Ga naar ‘Lagenselectie’ en kies ‘Hoogte’ en daarna ‘Hoogte
(AHN)’. Kies nu het juiste antwoord.
De Polder Beetskoog ligt hoger / lager dan de omgeving.
g Zet de laag ‘Grondsoorten’ uit door op het vinkje te klikken.
Zet nu met de schuif de hoogte op 50%. Hoe heet het grote
donkerblauwe gebied ten zuiden van de Polder Beetskoog?


d Ga nu naar ‘Lagenselectie’ en kies uit ‘Landschap, grond
en bodem’ de laag ‘Hoogte’ en daarna ‘Hoogte (AHN)’. Je
ziet nu dat de kaart in twee delen wordt verdeeld. Schuif nu
eens een paar keer met de hoogte van 0% tot 100%.
Kies de juiste antwoorden. De bekkenkamp ligt in het lage /
hoge deel en de Holterenk ligt in het lage / hoge deel.
e Maak de zin af. Het hoge deel is ontstaan door het landijs.
Dit is dus een


.

e Wat voor grondsoort ligt er om de Polder Beetskoog?

b Meet met het meetlatje de afstand hemelsbreed tussen de
twee kerken. Vul in.
De afstand is 

.

h Dit gebied was vroeger een meer, maar sinds het
drooggemalen is, is het een polder. Vink de laag
‘Grondsoorten’ aan. Welke grondsoort ligt er op de vroegere
bodem van dit meer?

i Liggen de volgende plaatsen op gelijke hoogte als Beets? Of
liggen ze lager of hoger?
.

• Stompetoren: 

• Westbeemster: 

• Alkmaar: 

• De Rijp: 

• Schardam: 

MIJN OMGEVING

Wat ligt er onder jouw school?
De topografische kaart staat vol met allerlei tekens. De school
en je eigen huis staan er zelfs op. Eigenlijk is de topografische
kaart een ‘boek’ waarin het verhaal van het landschap staat
beschreven.
Ook in de atlas staan enkele topografische kaarten met een
legenda! Met de klas ga je in een groepje het landschap in
jullie gemeente onderzoeken. Aan het eind lever je met je
team een verslag in waarin je antwoord geeft op de hoofd- en
deelvragen. Je maakt gebruik van de programma’s EduGis en
Topotijdreis.
STAP 1: HOOFD- EN DEELVRAGEN
Hoofdvraag
Hoe ziet het landschap in jullie gemeente eruit en uit welke
belangrijke onderdelen bestaat het?

• Een landschap is aantrekkelijk als er veel reliëf is of als
het juist heel vlak is, zodat je ver kunt kijken.
• Kijk ook bij www.schooltv.nl. Typ in het zoekvenster de zin
‘Interactieve schoolplaat over grondsoorten’ in.
STAP 3: INFORMATIE VERWERKEN
Maak van de gevonden informatie, kaarten en eventueel foto’s
een goed verhaal waarin je de antwoorden op de hoofd- en
deelvragen verwerkt.
STAP 4: CONCLUSIES TREKKEN
Geef in jullie verslag antwoord op de deelvragen en de
hoofdvraag.
STAP 5: PRESENTATIE
Ten slotte presenteer je het verslag aan de klas en leg je uit
hoe je dit verslag hebt gemaakt.
Vertel welke opvallende punten je in het landschap in jullie
gemeente hebt ontdekt.
Je kan bepaalde kaartfragmenten ook op het digibord laten
zien.
Kaart tussen Petten en Callantsoog

FIGUUR 26
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Eerste
Water

dzee

Deelvragen
1 Wat betekenen de symbolen op de topografische kaart?
2 Ligt het gebied van jouw school in Hoog- of in LaagNederland en waaruit kun je dit afleiden?
3 Is er veel reliëf in jullie gemeente en hoe is dit reliëf
ontstaan?
4 Is het gebied op de kaart een droog of een vochtig
landschap?
5 Welke grondsoorten vind je in jullie gemeente?
6 Waar wordt de grond voor gebruikt?
7 Bestaat er een verband tussen grondsoort, hoogteligging,
grondgebruik en vochtigheid?
8 Zijn er namen op de kaart die iets zeggen over het
landschap?
9 Komen er verschillende landschappen voor in jullie
gemeente?
10 Is het landschap in jullie gemeente een aantrekkelijk
landschap om doorheen te fietsen?

Zwanenwater en
Pettemerduinen

Noor

30

(natuurreservaat)

20.2

Tweede
Water

2.8

Polder NS

3.0

STAP 2: INFORMATIE VERZAMELEN
Met de programma’s EduGis, Topotijdreis en de atlas ga je de
nodige informatie verzamelen.
Met beide programma’s kun je een print van de topografische
kaart maken. In de paragraaf ‘Verdieping 1.6 Hoog-Nederland’
staat kort hoe je met het programma EduGis kan werken.
Voer in het programma EduGis de postcode of de naam van
jullie gemeente in en zet bij ‘Lagenselectie topografie’ de laag
‘Topografie 1 : 25.000’ aan.
Hieronder staan enkele tips.
• Kijk goed naar figuur 26.
• De schaal van de kaart is 1 : 25 000.
• Een vierkant op de topografische kaart is precies 1 km2.
• Wat is de lengte van het ‘Tweede Water’?
• Welke twee namen in figuur 26 zeggen iets over het
landschap?

0.5

15.8

-0.1
17.7
0

500 m
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Wereldwonderen
Een van de bekendste landschappen ter wereld zijn de
Victoriawatervallen in Afrika. Over een breedte van 1,7 kilo
meter valt het water van de rivier de Zambezi naar beneden.
Deze watervallen staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Als je lef hebt, kun je hier vanaf een brug bungeejumpen, maar
ook kun je raften op de kolkende Zambezi-rivier.
Wist je dat Nederland ook tien werelderfgoederen op de
UNESCO-lijst heeft staan? Dit zijn onder andere de Waddenzee
en de polderlandschappen. Het is de bedoeling dat je samen
met een andere leerling een bekend landschap op een poster
uitwerkt en presenteert aan de klas.
Het gaat dus om hele bijzondere landschappen. Kijk maar eens
naar de foto’s in de leerstof. Hieronder staat beschreven hoe je
aan die landschappen komt en wat je ermee moet doen.
Op de introductiefoto van deze paragraaf staan vier
landschappen. Welk land hoort bij welke foto?
Kies uit: Zwitserland – Noorwegen – Japan – VS – China – India –
Tanzania – Denemarken.
• De achtergrondfoto met de schepen. 
• De berg met sneeuw. 
• De rivierbocht. 
• De foto met de rijstvelden en grote stenen. 
STAP 1: HOOFD- EN DEELVRAGEN
Hoofdvraag
Wat maakt een landschap tot een wereldwonder en waarom?
Deelvragen
1 Wat voor landschapswonder is het?
2 Waar ligt het landschap?
3 Hoe ziet het landschap eruit?

De Horse Shoe in de Grand Canyon
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4
5
6
7

Hoe is het landschap ontstaan?
Wat voor begroeiing komt er voor?
Heeft de mens invloed op het landschap?
Waar wordt het landschap voor gebruikt?
STAP 2: INFORMATIE VERZAMELEN

Verdeel de klas in teams van twee personen. Ieder tweetal
kiest één of twee landschappen. Kijk goed naar de foto’s uit
de leerstof om ideeën op te doen. De eerste informatie haal je
uit de leerstof en de atlas. Je kunt meer informatie zoeken op
internet. Met de zoektermen ‘beroemde landschappen in de
wereld’, ‘wereldwonderen’ of ‘natuurwonderen’ kom je al een
heel eind.
STAP 3: INFORMATIE VERWERKEN
Met de gevonden informatie ga je nu de deelvragen
beantwoorden. Je kunt nu de informatie van de gekozen
landschappen verwerken in een poster. Zorg er wel voor dat je
straks bij de presentatie een goed verhaal kunt houden waarin
je de antwoorden op de hoofd- en deelvragen verwerkt.
STAP 4: CONCLUSIES TREKKEN
Geef nu antwoord op de deelvragen en hoofdvraag door het
maken van een poster.
STAP 5: PRESENTATIE
Ten slotte presenteer je de poster aan de klas. De poster
bevat natuurlijk weinig tekst, maar veel foto’s en een
kaart waar dit landschap voorkomt. Heb je samen twee
landschappen uitgewerkt, presenteer dan ook de verschillen
en overeenkomsten tussen beide landschappen.
FIGUUR 27
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SAMENVATTING EN BEGRIPPEN

Landschappen
1 Samenvattingsopdracht Wereld

Lees de samenvatting en bekijk de tekst van paragraaf 1.1 tot
en met 1.4 nog een keer goed. Gebruik de begrippenlijst. Zet
onder de foto’s van figuur 28a tot en met 28h de hoofdletter
van de goede zin.
A Door chemische verwering zijn deze ruimten in het
kalksteen ontstaan.
B Hier is het verval, de stroomsnelheid en de erosie groot.
C Deze delta is door de Elbe opgebouwd.
D Op deze hoogte vindt vorstverwering en erosie door
gletsjers plaats.
E De platentektoniek is verantwoordelijk voor het ontstaan
van jonge gebergten.
F Door verwarming van de zon zet het gesteente uit en
ontstaan er spleten.
G Bij deze vorm van verwering rolt, glijdt en valt het gesteente
naar beneden.

H Hier is het verval en de stroomsnelheid klein en
sedimenteert zand en klei.
I Mechanische verwering ontstaat door temperatuur
verschillen.
J Zandbanken leveren uiteindelijk het materiaal voor de
duinen.
K Een puinhelling is het resultaat van massabewegingen.
L Door verwering en erosie zijn de toppen rond en dalen
niet diep.
M Helmgras en wrakhout zijn de basis voor het ontstaan
van duinen.
N Schalie ontstaat door het samenpersen van klei.
O In een middelgebergte varieert de hoogte van 500 tot
1500 meter.
P Het Noord-Duits Laagland behoort tot het laagland.
R Kalksteen, zandsteen en schalie zijn sedimentgesteente.
S Gesteente verandert van samenstelling door water en
zuren.
FIGUUR 28
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2 Samenvattingsopdracht Nederland

Lees de samenvatting en bekijk de tekst van paragraaf 1.5 tot
en met 1.6 nog een keer goed. Gebruik de begrippenlijst. Zet
onder de juiste kaarten van figuur 29A en 29B de letter van de
goede zin.
A Zand en grind van Rijn en Maas liggen hier aan de
oppervlakte.
B In een binnenzee gesedimenteerde dikke lagen klei.
C Een deel van dit gebied ligt buitendijks.

IJstongen en smeltwaterrivieren vormden het landschap.
Kerken staan hier op het hoogste punt.
De heide was nodig voor de productie van mest.
De zeespiegel begon te stijgen en de zee brak door de
duinen.
H Plantenresten veranderen in moerasgebieden langzaam in
dikke lagen veen.
I Hier kom je naast smeltwaterdalen ook hellingen met bos
tegen.

D
E
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FIGUUR 29
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