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 Les 9 Nederland een waterlaboratorium

PreseNtatieOPdracht 1 – BOuweN OP water

Wegens de toekomstige stijging van de zeespiegel wordt steeds meer gedacht aan leven met het water in plaats 

van vechten tegen het water. Wonen op het water is iets wat al eeuwen gebeurt in waterrijke gebieden. Maar je 

zou dat ook kunnen uitbreiden tot zelfs hele stadsdelen op het water.

Geef in een presentatie van 5 minuten uw medecursisten antwoord op de vraag: Bouwen op het water, een goede 

mogelijkheid om te overleven?

Bespreek onder meer de volgende aspecten:

•	 Wat is bouwen op water?

•	 Welke problemen wil men ermee oplossen?

•	 Welke technieken zijn er? Laat voorbeelden zien van projecten.

•	 Wat zijn de voordelen?

•	 Wat zijn de nadelen/problemen?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Verschillende technieken: bouwen op hoogte, bijv. op palen, drijvende gebouwen, amfibische woningen: 

komen omhoog bij extreme waterstanden

- Dura Vermeer + Unidek: FlexBase: lichtgewicht drijvende fundamenten van beton en piepschuim (EPS), 

geschikt voor dragen van sportvelden, kassen, kantoren of woonwijken

- Woondok, Almere: villa’s van hout met terras op het water; niet geschikt voor heel sterke stijging van het 

water
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- Amfibische woningen: de Gouden Ham in West Maas en Waal: gaan drijven als water meer dan 70 cm stijgt; 

normaal bereikbaar over de weg, bij hoge waterstand alleen met boot; minder licht, warmte e.d. > invloed 

op ecosysteem (bv. algengroei); bij stijging schade aan tuin
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- De Citadel in Het Nieuwe Water: drijvende appartementen (bekijk het filmpje op www.hetnieuwewater.com)
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 - Nadelen drijvende platformen: vervuiling door olie, zout tegen sneeuw op de weg e.d.

PreseNtatieOPdracht 2 – ruimte vOOr de riviereN

U gaat een presentatie geven van 5 minuten waarin u uw medecursisten vertelt over het project ‘Ruimte voor de 

rivieren’. Beantwoord daarin de volgende vragen:

•	 Wat is het doel van dit project?

•	 Welke techniek gebruikt men? (ontpoldering, verwijderen van obstakels, waterberging, e.d.)

•	 Welke voorbeelden van projecten in Nederland kun je noemen?

•	 Welke voor- en nadelen zijn er?

Geeft tot slot uw mening over dit project.

Informatie die u kunt gebruiken (zie ook www.ruimtevoorderivier.nl): 

- Smeltwater uit de bergen in andere landen en regenwater gaat via de rivieren naar zee 

- Er lopen veel rivieren door Nederland en die kunnen overstromen. 

- In het rivierengebied wonen zo’n vier miljoen Nederlanders > worden nu beschermd met dijken, kanalen, 

en gemalen. 

- ‘Ruimte voor de Rivier’: ruim 30 verschillende projecten; moeten eind 2015 klaar zijn

- Ruimte langs en aan de IJssel, Rijn, Lek, Maas en Waal 

- Rijkswaterstaat samen met bewoners, gemeentes en provincies

- Doel: veiliger maken + ruimte voor natuur en recreatie 

- Verlagen van bestaande rivierdijken > bij hoog water kan rivierwater door de polder stromen > geen 

wateroverlast in dorpen en steden verderop in het gebied

PreseNtatieOPdracht 3 – terPeN

U gaat een presentatie geven voor uw medecursisten van 5 minuten over terpen. Geef in uw presentatie antwoord 

op de vragen:

•	 Wat zijn terpen?

•	 Waar vind je de oude terpen nog?

•	 Waarom heeft men in 2011 heeft weer nieuwe terpen gemaakt? 

•	 Biedt dit een oplossing voor de toekomstige waterproblemen?

Informatie die u kunt gebruiken: 

- Terp = kunstmatige heuvel gemaakt om naartoe te vluchten of op te wonen bij hoog water

- Kwamen voor in Noord-Nederland (ca. 1200 terpen), Noord-Duitsland, West-Denemarken en België vanaf 

500 voor Christus
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- Vanaf 1200 dijken i.p.v. terpen

- Meeste oude terpen verdwenen door graven

- Oudste en nieuwste Nederlandse antwoord op het probleem van stijgend water

- Op 1-7-2011: 1e van acht terpen van 6 m hoog in de Overdiepse Polder in Noord-Brabant 

- Doel: boerenbedrijven beschermen tegen hoog water 

- Boerderijen worden verplaatst (gesloopt en opnieuw opgebouwd) naar de acht terpen 

- Project maakt deel uit van het grotere plan ‘Ruimte voor de rivieren’

- Door inwoners en boeren zelf bedacht

PreseNtatieOPdracht 4 – BaggereN: eeN NederLaNds exPOrtPrOduct

Baggeren is een belangrijk Nederlands exportproduct. U gaat hierover een presentatie geven van 5 minuten voor 

uw medecursisten. Hierin kunt u antwoord geven op de vragen:

• Wat is baggeren?

• Bij wat voor soort projecten is baggeren noodzakelijk?

• Hoe werkt een baggerschip? (gebruik plaatjes en zorg dat de andere cursisten de woorden die u gebruikt 

begrijpen)

• Wat zijn mogelijke milieueffecten?

N.B. Er is een aparte presentatie over landwinning, dus richt u zich niet daarop.

Informatie die u kunt gebruiken: 

- Baggeren = het uitdiepen van vaarwegen en het winnen/vervoeren van zand om nieuw land te maken

- Bagger = slib op de bodem van water door plantenresten, afval en bladeren > vaarwegen worden steeds 

minder diep

- Baggerschepen (sleephopperzuigers) zuigen m.b.v. pompen en motoren zand/klei/slib van de waterbodem 

door een buis (als een soort stofzuiger) over de grond te slepen; water dat overblijft stroomt terug

- Bagger uit het schip: pompen, tillen of door openen van deuren in de bodem van het schip

- Milieueffecten: bodem wordt weggehaald; slib vermengt zich met water > slecht zicht, minder zuurstof, 

evt. vervuiling van het water als het slib vervuild was

PreseNtatieOPdracht 5 – LaNdwiNNiNg: eeN NederLaNds exPOrtPrOduct

Niet alleen in Nederland maar ook elders in de wereld hebben Nederlandse bedrijven nieuw land gemaakt. U gaat 

hierover een presentatie geven van 5 minuten voor uw medecursisten. Geef in uw presentatie antwoord op deze 

vragen:

•	 Wat is landwinning? 

•	 Waarom landwinning?

•	 Welke technieken worden toegepast?

•	 Welke grote projecten zijn er in binnen en buitenland?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Landwinning: maken van nieuw land op plaatsen waar water is

- Doel: nieuw land i.v.m. ruimtegebrek (landwinning is duur), toerisme (Dubai), langer strand of duinen voor 

bescherming tegen de zee

- Technieken: 

· Opspuiten: zand of bagger uit baggerschip op land of in water laten: gebruikt voor dijken, stranden 

verbreden, kunstmatige eilanden (Dubai, Maasvlakte)
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· Zand, grondmateriaal of afval dumpen in rivier of meer (bv. in het IJ voor bouw Centraal Station 

Amsterdam)

· Inpolderen: water wegpompen uit nat gebied waar land omheen ligt (bv. Flevoland)

- Gebruikt in o.a. groot deel van West-Nederland, Monaco, Singapore, Hong Kong, New York, Tokio

- Palm Jumeirah (1 van de 3 Palmeilanden voor de kust van Dubai):
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· Kunstmatig eiland in de vorm van een palmboom, met bedrijven, hotels, villa’s, waterpark, stranden en 

vakantiewoningen

· Aangelegd door Nederlands (bagger)bedrijf Van Oord

· 700 hectare, 110 miljoen m3 zand gebruikt

· Golfbreker in vorm van cirkel van 11 km (bescherming tegen stroming en wind)

· Zichtbaar vanuit de ruimte

- The World: 

 

· 300 kunstmatige eilanden in de vorm van de wereld, 4 km uit de kust van Dubai

· 9 x 9 km; in 4 jaar gemaakt; 320 miljoen m3 zand (genoeg voor muur van 2 x 4 meter rond de wereld)

· Golfbreker van 27 km van 34 miljoen ton steen

· Zichtbaar vanuit de ruimte

· Hotels, appartementen en villa’s

Presentatieopdrachten - Les 9 Nederland een waterlaboratorium



Derde Ronde Nederlands voor buitenlanders       

PreseNtatieOPdracht 6 – Nieuwe dijkeN

Al eeuwen beschermen dijken Nederland tegen het water. Maar de dijken van de toekomst zijn niet dezelfde als de 

huidige. Immers: het water zal stijgen, en bovendien veranderen de technieken. U gaat een presentatie geven van 

5 minuten voor uw medecursisten over nieuwe dijken en het verschil met traditionele dijken. Houdt rekening met 

de kennis die uw medecursisten al hebben over dijken. Maak uw verhaal niet te technisch en gebruik plaatjes ter 

verduidelijking.

Geef in uw presentatie antwoord op de volgende vragen:

•	 Hoe zijn traditionele dijken gemaakt? (materialen, vorm)

•	 Is een dijk waterdicht?

•	 Waarom zijn nieuwe typen noodzakelijk? (multifunctionele dijk, groene dijk)

•	 Wat voor nieuwe typen zijn er (in ontwikkeling)? 

U kunt de volgende informatie gebruiken:

- Traditionele dijken:

· Kunststofmatten of klei met zand onder de dijk

· Kern van veen, klei of zand

· Gras, stenen, asfalt of kunststof bekleding

- Nieuwe dijken: multifunctionele dijken: trapdijk (Rotterdam)
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· Veel breder dan normale dijk

· Wegen, parkeren, groen, bebouwing en waterberging in de dijk

· Wanden zorgen voor versterking en minder zout water in grondwater

- Nieuwe dijken: multifunctionele dijken: de Wakkere Dijk (Munnikenland):

· Tribune waarop mensen kunnen genieten van het landschap + koeien

· 120-340 m breed

· Hergebruik van grond uit het gebied

- Nieuwe dijken: de groene Dollard dijk:

· Niet zo steile dijk met slib uit de Dollard en grasbekleding 

· Alternatief voor traditionele dijkversterking met asfalt of basaltblokken

· Duurzamer en mooier dan traditionele dijk
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PreseNtatieOPdracht 7 – kLimaatveraNderiNg

Sinds eind vorige eeuw is de klimaatverandering een punt van heftige discussies. Het is niet zozeer de vraag óf 

er meer veranderingen zullen volgen, maar vooral de mate van deze verandering en de oorzaken moeten worden 

bepaald. U gaat in een presentatie van 5 minuten voor uw medecursisten de belangrijkste punten uit deze 

discussie bespreken. Geef aan het eind uw eigen mening. 

Bespreek in uw presentatie de volgende punten:

•	 Wat is het verschil tussen weer en klimaat?

•	 Klimaatverandering: een nieuw fenomeen?

•	 Oorzaken huidige klimaatverandering?

•	 Effecten op de natuur, op de economie, op ...?

•	 Andere meningen over klimaatverandering?

Informatie die u kunt gebruiken:

- Klimaat: gemiddelde weer over een periode van min. 30 jaar

- Oorzaken klimaatverandering algemeen: 

· Veranderingen in zonneactiviteit en magnetisch veld van de zon

· Veranderingen in afstand aarde tot de zon

· Hoek van de aarde t.o.v. de zon

· Gassen in de lucht (bv. door natuurrampen)

· Begroeiing (bv. bossen en algen)

- Opwarming van de aarde:
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· CO2 door verbranding van fossiele brandstoffen: ca. 6 gigaton + ontbossing

· CO2 door natuurlijke processen (bv. bacteriën): 150 gigaton

· CO2-concentratie varieert 

· Berekende temperatuurstijging: 1,1 °C tot 6,4 °C tussen 1990 en 2100
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