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Les 1 De Rijn
De Rijn is een belangrijke rivier in Europa. Over de Rijn worden veel goederen vervoerd.
• De Rijn begint als een klein stroompje in de Alpen in Zwitserland.
• Al snel wordt het een wildstromende bergrivier.
• Vanaf Basel wordt de Rijn steeds rustiger. Daardoor is er scheepvaart mogelijk.
• Tussen het Ruhrgebied en Rotterdam varen veel vrachtschepen over de Rijn.
• De monding van de Rijn heet Rijnmond. Dat is de plaats waar de Rijn de Noordzee in
stroomt.

Les 2 Aan de rivier
In Nederland zijn veel maatregelen genomen om het land in de buurt van rivieren veilig
bewoonbaar te maken en te houden.
• In Nederland zijn veel rivieren ingedamd.
• Een ingedamde rivier is smaller dan een natuurlijke rivier.
• Een rivier heeft een zomerbed en een winterbed.
• Om de rivier onder controle te houden maken mensen bij de rivier zomerdijken,
winterdijken, uiterwaarden en kribben.

Les 3 Onder de loep
gebergten
Alpen
Pyreneeën

+Apennijnen
+Valdajhoogte

gebieden
Ardennen
Kaukasus

wateren
Donau
Het Kanaal
Kaspische Zee
Middellandse Zee
Noordzee
Oostzee
Po
Rhône
Rijn

Schelde
Seine
Straat van Gibraltar
Theems
Volga
Zwarte Zee

+Adriatische Zee
+Bosporus
+Egeïsche Zee
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Thema 3: Lege topokaart 
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STAP 2
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STAP 2 Begrippen

bron
De oorsprong van een 
rivier. De plek waar het 
water stroompjes worden. 

gemengde rivier 
Een rivier die wordt 
gevormd door smeltwater 
én regenwater.

regenrivier 
Rivier die gevormd wordt 
door regenwater.

sluis 
Bouwwerk in een rivier 
of kanaal met een 
schuifwand of met deuren 
waarmee de waterstand 
geregeld wordt.

verval 
Het hoogteverschil in de 
rivier.

riviermonding 
De plek waar een rivier 
uitmondt in de zee.

zomerdijk 
De lage dijk langs de rivier.

winterdijk 
De hoge dijk langs de 
rivier.

zomerbed 
De rivierbedding in de 
zomer.

winterbed 
De rivierbedding in de 
winter.

 

Ga naar STAP 2 in je werkboek.
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