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Inleiding en werkwijze

Streep door de zee

Tip voor de docent:
Bekijkt u de dvd klassikaal en zet vervolgens de leerlingen in groepjes aan het werk. Ieder groepje 
neemt een hoofdstuk van basis- en werkboek voor z’n rekening, leest de stof en maakt de bijbeho-
rende vragen en opdrachten. Tijdens de laatste les vertellen de groepjes hun bevindingen aan de rest 
van de klas in de vorm van een presentatie. De leerlingen krijgen vervolgens gelegenheid vragen te 
stellen. 
Dit is een leuke manier voor de kinderen om bekend te raken met de gehele inhoud van basis- en 
werkboek en kost minder tijd dan wanneer u het lesmateriaal klassikaal zou behandelen. Deze werk-
wijze is echter een tip. U kunt er natuurlijk voor kiezen een andere invulling te geven aan het project.

Tip voor de leerling:
Dit Werkboek hoort bij het Basisboek over de Afsluitdijk. Bijna alle vragen en opdrachten kan je maken 
met behulp van het Basisboek. Maar soms moet je andere ‘informatiebronnen’ gebruiken. Zoals ge-
schiedenis- of aardrijkskundeboeken. Of je gebruikt de computer en internet. Denk zelf ook goed na, 
misschien weet je meer dan je denkt. En soms moet je ook zelf een antwoord verzinnen. 
DVD
Voordat je dit werkboek induikt bekijk je de DVD die bij dit project hoort. Vlieg, fiets en rij mee over de 
Afsluitdijk. Maak een zeiltocht en zwem in het water van het IJsselmeer, dat eens de Zuiderzee was. 
Naar het museum!
Bij elk hoofdstuk zitten ook vragen die je alleen in het museum kunt beantwoorden. Dit wordt aange-
geven bij de vragen. Dus kom kijken en ontdekken.

Als je dit werkboek goed hebt doorgewerkt:
Kun je:
- opdrachten met behulp van de atlas maken.
- met een groepje samenwerken.
- uit allerlei bronnen, zoals internet informatie halen en gebruiken.
Weet je:
- hoe en waarom de Afsluitdijk werd aangelegd.
- wat de ‘verdwenen’ wereld is.
- dat de Afsluitdijk belangrijk voor verdediging was.
- wat de ‘nieuwe’ wereld is.
- wat belangrijk is voor de toekomst van de Afsluitdijk en het IJsselmeer. 

Veel plezier met de vragen en opdrachten!
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Hoofdstuk 1 

De Afsluitdijk; hoe en waarom? 

1. Wat weet jij al over de Afsluitdijk?

2. Waarom was de Afsluitdijk nodig?

3. Wie waren tegen de afsluiting van de Zuiderzee en waarom?

4. Wat is het plan Lely?

5. Wanneer werd gestart met de bouw en wie werkten allemaal mee?

6. Door de Afsluitdijk verdween de Zuiderzee en ontstond het IJsselmeer. Schrijf de verschillen
 op tussen beide wateren.
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7. Wat voor machines werden gebruikt bij de aanleg van de Afsluitdijk?

8. Hoe bouwden ze de Afsluitdijk? Welke materialen werden gebruikt? 
 Geef aan in de 
 tekening waar 
 welk materiaal zit.

9. Hoe lang, breed en hoog is 
 de Afsluitdijk?

10. Hoeveel kostte de Afsluitdijk? Hoeveel is dat in euro’s?

11. Waarom heeft de Afsluitdijk spuisluizen en schutsluizen?

12. Ben jij wel eens op de Afsluitdijk geweest? Hoe vond je dat? 
 Wat kan je daar bekijken?
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13. Er zijn veel foto’s, films en tekeningen gemaakt van de Afsluitdijk? Heb jij dat
 ook wel eens gedaan? Zoek eens wat plaatjes bij elkaar, dat mag ook met z’n tweeën. En maak 
 er een collage van, zoals jij de Afsluitdijk ziet.
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Hoofdstuk 2 

De verdwenen wereld

1. Wat voor handel vond er allemaal plaats via de Zuiderzee?

2. Wat is de VOC?

3. Wat is een Hanze?

4. Hoe eet jij je haring? Met uitjes? En waar komt dat gebruik vandaan?

5. Rond 1900 ging het goed met de visserij op de Zuiderzee. 
 Noem 4 beroepen die met de Zuiderzeevisserij te maken hadden. 

6. Noem 3 soorten vis die op de Zuiderzee gevangen werden.

7. Wat voor kleding droeg een vissersman rond 1930?
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8. Kijk eens naar de schilderijen hieronder over de Zuiderzee en het vissersleven. 
 Welke vind jij het mooiste, of welke spreekt je het meeste aan? Waarom?

9. Waarom trokken er juist naar Volendam zoveel kunstenaars?

10. Waarom was Hotel Spaander belangrijk?
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11. Waarom denken veel buitenlanders dat we op klompen lopen en kapjes op hebben?

12. Waarom hingen de vlaggen halfstok toen de Zuiderzee werd afgesloten?

13. Wat was het grote nadeel van wonen aan de Zuiderzee?

14. Wat voor gevolgen had de afsluiting van de Zuiderzee voor de natuur en de mensen?

15. Van het leven op en aan de Zuiderzee zijn veel schilderijen en foto’s gemaakt. 
 Ook werden er veel gedichten geschreven over deze verdwenen wereld, zoals de Zuider-
 zeeballade. 
 Maak nu zelf een rap of gedicht over de Afsluitdijk of de verdwenen wereld. 
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Wil je meer weten over het leven aan de Zuiderzee? Kom dan naar het 
Zuiderzeemuseum. Daar vind je ook de antwoorden op de volgende vragen.

16. Marken werd regelmatig door de Zuiderzee overstroomd. Binnen een uur tijd stond het 
 eiland dan volledig onder water. Toch hielden de bewoners meestal droge voeten. 
 Hoe kregen ze dit voor elkaar? 

17. In het Zuiderzeemuseum staat een rijtje huizen uit Monnickendam. Drie keer per jaar 
 werden de benedenverdiepingen van deze huisjes door de Zuiderzee overstroomd. 
 Ondanks dit ongemak wilden de bewoners toch graag in deze huizen wonen. Waarom? 

18. Toen de Zuiderzee bestond, hadden de mensen nog geen vrieskisten en ijskasten. 
 Toch konden de Zuiderzeevissers op hun boten de gevangen vis zo bewaren dat hij vers 
 bleef. Hoe deden ze dit?

19. In het Zuiderzeemuseum staat het huis van een  heuse held: Frederik Croes. 
 Wat voor heldendaad heeft hij verricht? 
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Hoofdstuk 3

De Afsluitdijk als verdediging

1. Wat is de Vesting Holland? Teken op het kaartje waar dat was.

2. Wat was ons bijzondere verdedigings-
 middel tijdens de oorlog?

3. Wat had het Ministerie van Oorlog te 
 maken met de Afsluitdijk?

4. Wanneer ging de minister akkoord? 
 En waarom?

5. Wat zijn kazematten en waarom heten ze zo?
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6. Voor hoeveel soldaten werd er gekookt?

7. Ben jij wel eens in een kazemat geweest? Zo ja, wat vond je daarvan?

8. Maak een tekening van een kazemat met een kanon.

9. Waarom noemden de Duitsers de Afsluitdijk ook wel de ‘Totendamm’?

 

Wil je meer weten over de Afsluitdijk als verdediging en over het leven van de 
soldaten? Ga dan naar het Kazemattenmuseum op Kornwerderzand en kijk 
rond in de kazematten. De antwoorden op de volgende vragen kan je daar 
vinden.
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10. Waren er alleen Friese militairen? 

11. Hoeveel ondergrondse verbindingen waren er tussen de kazematten? 

12. Hoeveel kookpotten staan er in de keuken in kazemat XIV? 

13. Waar zit het gat in de helm van soldaat Kaspersma? 

14. Hoeveel kanonnen zaten er in de achterste toren van de Johan Maurits van Nassau? 

16.        De deur in kazemat V is helemaal ontzet. Hoe kom je er dan uit?
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Hoofdstuk 4 

De nieuwe wereld 

1. Waarom heet dit onderdeel ‘de nieuwe wereld’?

2. Wat voor polder is de Wieringermeerpolder?

3. Het inrichten van de polders werd goed voorbereid. Wat hield dat in?

4. Welke vroegere eilanden zijn opgenomen in de Noordoostpolder?

5. Wat gebeurde er in Urk?
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6. Voor deze opdracht moet je gebruik maken van de atlas en andere bronnen.
      Voer de volgende opdrachten uit:

 a. noteer jaartal van drooglegging 
     van de polder.
 b. kleur de gebieden voor de akkerbouw 
     lichtbruin
 c. kleur de gebieden voor de tuinbouw geel
 d. kleur de woongebieden rood
 e. kleur de bos-, natuur- en recreatiegebieden 
     groen.

7. Waar komt de naam Flevopolder vandaan?

8. Kon iedereen gaan wonen in de polders? Wat voor eisen waren er?

9. Woon jij op een plek waar vroeger water was? 

10. Wat willen de kunstenaar zeggen met hun landschapskunst? Voor deze vraag moet je ook 
 meer informatie zelf opzoeken. In boeken of op internet.

Wil je meer weten over de ‘nieuwe wereld’. Kom dan naar het NieuwLand 
Erfgoedcentrum in Lelystad. Hier kan je ook de antwoorden op de volgende 
vragen vinden.
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11. In de Noordoostpolder stonden vele tientallen schokbetonschuren. Deze waren snel in 
 elkaar te zetten. Een van die schuren is afgebroken en weer opgebouwd en staat nu naast 
 het NieuwLand Erfgoedcentrum. Als je de deur links naar buiten loopt zie je een aantal 
 machines staan. Hoe heet de machine die het meest beschadigd is? En waar werd die
 voor gebruikt?

12. Bij de receptie kun je een audiogids halen. Loop de twee trappen op en ga naar links.
 Hier is het kabinet van Schokland. Luister naar het verhaal van Aaltje Derks en lees de 
 tekst op de wand. Wanneer is zij vertrokken van Schokland? Waarom? En waar ging ze 
 naartoe? 

13. Nog een trap op en je ziet nu het kabinet van Urk. Luister naar het verhaal en lees de tekst 
 op de wand. Urk was de grootste vissershaven aan de Zuiderzee. Toch vielen de gevolgen
 van de afsluiting voor de vissers van Urk wel mee. Hoe kon dat?

14. Als je een trap afgaat zie je bij het raam een witte bank staan. Op de tv vertellen Dick 
 en Doro Zoeteman wanneer zij in Flevoland gingen wonen en werken. In welk jaar was 
 dat? En waar? 
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Hoofdstuk 5 

De Afsluitdijk 
en de toekomst

1. Wist je dat vanuit de ruimte er twee bijzondere bouwwerken te zien zijn? Dit zijn de 
 Chinese Muur en de Afsluitdijk. Kijk maar eens op Google Earth. 
 Hoe lang is de Afsluitdijk en hoe lang de Chinese Muur? 

2. Is de Afsluitdijk hoog genoeg? Waarom?

3.  Waarom is het IJsselmeer belangrijk? 

4. Wat is en doet Rijkswaterstaat? 

5. Zoek uit en vertel hoe het zit met de Markerwaard. Is dat een polder?

6. Wat voor ideeën zijn er allemaal voor het IJsselmeer?
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7. Wat zou er allemaal kunnen in de toekomst met de Afsluitdijk?

8. Verzin en teken zelf een ‘wild’ plan voor het IJsselmeer of de Afsluitdijk.

Wil je meer weten over de Afsluitdijk? Kom dan naar de tentoonstelling 
‘De dijk’ in het bezoekerscentrum van Rijkswaterstaat bij Kornwerderzand. 
Hier vind je ook de antwoorden op de volgende vragen.

9. Welke ingenieurs hadden ook plannen gemaakt voor de Zuiderzee?

10. Hoe zou het IJsselmeergebied er nu uitzien als de Zuiderzee niet was afgesloten. 
 Wat denk jij?

11.  Welke vissen en vogels leven er in het IJsselmeer?

12.  Waarom moet er een extra spuisluis komen in de Afsluitdijk?

13.  Waarom wordt er een vispassage aangelegd in de extra spuicapaciteit?
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14.  Hoeveel water per seconde kunnen de spuisluizen lozen?

15.  Hoeveel beroepsvaartuigen en pleziervaartuigen gaan er per jaar door de schutsluizen  
  bij Den Oever en Kornwerderzand?
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