
Naam:

Klas:                                Datum:     

werelderfgoed

1. Lees de definitie over Werelderfgoed Kinderdijk.  
Schrijf in je eigen woorden op waarom Kinderdijk 
wereld erfgoed is.  

2. Zoek op de website www.werelderfgoed.nl wat de andere 
werelderfgoederen zijn in Nederland. 

3. Zoek op de website www.kinderdijk.nl naar informatie 
om je bezoek aan Kinderdijk goed voor te bereiden. 

a. Wat zijn de openingstijden?
b. Wat is het adres? En wat is de snelste route vanuit 

school?
c. Wat is het laatste nieuws over Kinderdijk?  

Opdracht
1

Welkom in één van de Schatkamers van de wereld. 
In deze lessen leer je meer over Werelderfgoed Kinderdijk. Welke sporen van duizend jaar waterbeheer kun 
jij hier nog terugvinden? 

Definitie Werelderfgoed Kinderdijk: In Kinderdijk wordt het water uit de polders van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 
naar de rivier de Lek overgebracht. Hierdoor hebben we droge voeten in de polders en kunnen we leven en wonen in een 
gebied dat onder de zeespiegel ligt. Via een uitermate knap bedacht systeem wordt in drie stappen het water uit de pol-
ders via sloten, sluisjes, 19 molens, boezems, kanalen, gemalen en een uitwateringssluis in de dijk naar de rivier gebracht. 
Dit systeem is zo bijzonder in de wereld dat het op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat en toeristen overal vandaan ko-
men om het met eigen ogen te zien. In Kinderdijk is duizend jaar strijd van Nederlanders tegen het water terug te vinden. 
Soms zichtbaar, soms een beetje verborgen! Ga je mee op zoek?

Vul in dit vak je antwoorden in

http://www.werelderfgoed.nl
http://www.kinderdijk.nl


sporen zoeken

1277
Graaf Floris V neemt een belangrijke be-
slissing tegen wateroverlast: de dijk langs 
de Lek wordt aangelegd. In de dijk komt 
een sluis.
a. Kun je achter de dijk de rivier zien? 
b. Zie je vandaag veel verkeer op de dijk?

1366-1369
Twee kanalen worden gegraven. De ka-
nalen zorgen voor afwatering van het 
oostelijk en westelijk deel van de Alblas-
serwaard. De kanalen komen uit bij de 
Lekdijk.
a. Hoe zouden de mensen het kanaal gegraven 

hebben? 
b. Welke dieren zie je in en rond de kanalen?

Vul in dit vak je antwoorden in

Opdracht
2

Sporen zoeken van 1000 jaar waterbeheer. 
Zoek de plekken en maak de vragen.

Naam:

Klas:                                                               Datum:



sporen zoeken

Rond 1500
De Blokweerse wipmolen staat op de plek 
waar de oudste molen heeft gestaan. In 
1997 is deze molen afgebrand en opnieuw 
opgebouwd. De molen maalt het water uit 
de polders naar het kanaal. 
a. Waaraan zie je dat deze molen opnieuw is 

opgebouwd?

Voor 1600
In het Waardhuis wordt vergaderd door Wa-
terschap de Overwaard over welke maatre-
gelen het beste genomen kunnen worden 
in het omgaan met het water.
a. Wat voor woord zou je gebruiken om dit huis 

te beschrijven?

Vul in dit vak je antwoorden in

1738-1740
De veengrond klinkt in, het land komt 
steeds lager te liggen en het water kan 
niet vanzelf naar de rivier afstromen. De 
waterschappen besluiten een hele serie 
poldermolens te bouwen die het water 
omhoog brengen naar de rivier. Ze maken 
daarbij gebruik van extra bergplaatsen 
voor water, de boezems. 
a. Draaien de molens vandaag?
b. Zijn de boezems gevuld met water? 



1868
Stoommachines werden uitgevonden en 
met het bouwen van het Wisboomgemaal 
kon deze nieuwe techniek worden toege-
past in Kinderdijk.
Het stoomgemaal neemt een groot deel van 
het water werk van de molens over.
a. Waar vind je het jaartal terug op het gemaal? 

Naar wie is dit gemaal vernoemd? Wat was zijn 
beroep?

Vul in dit vak je antwoorden in

1809
Deze gedenksteen verwijst naar een van de 
vele overstromingen die het gebied trof. 
Het herinnert ons aan de voortdurende 
strijd tegen het water.
a. Voelt de gedenksteen ruw of glad?

sporen zoeken



sporen zoeken

1972
Vernieuwd Smitgemaal. 
Nieuwe technologieën worden gebruikt 
om het water te blijven malen. Dit gemaal 
maalt het water naar de maalkom waarna 
het water via een sluis wordt geloosd op de 
Lek.
a. Welke geluiden hoor je hier?
b. Noem drie geluiden.

Vul in dit vak je antwoorden in

1924
Het stoomgemaal wordt omgebouwd tot 
een elektrisch gemaal. De schepraderen 
worden vervangen door grote elektrische 
pompen die samen 900.000 liter water per 
minuut omhoog malen. In 1995 werd het 
Wisboomgemaal buiten werking gesteld en 
vervangen door het elektrisch ir.G.N.Kok 
Overwaard gemaal. 
a. Zie je aan de buitenkant wat er aan de bin-

nenkant gebeurt met het water?



sporen zoeken

1997
Het molencomplex Kinderdijk wordt 
uitgeroepen tot werelderfgoed. Het is een 
unieke plek in de wereld waar 1000 jaar 
waterbeheer zichtbaar is. Er komen veel 
toeristen kijken.
a. Zie je hier toeristen?
b. Kun je zien waar ze vandaan komen? Hoe 

komen ze hier?

Zoek een plek waar je een mooi uitzicht 
hebt over het gebied.
Teken in het vak hierboven wat jou opvalt.

Nu
a. Wat is jouw eerste indruk van dit 

werelderfgoed?
b. Is dit werelderfgoed goed bewaard gebleven?
c. Moet het blijven zoals het is? Waarom wel? 

Waarom niet?
d. Wat zou jij hier veranderen?

Vul in dit vak je antwoorden in

Vul in dit vak je antwoorden in

Maak hier je tekening



wat leerde je?

Wereldwonder
Kijk naar de aflevering over Kinderdijk van Hollandse 
Wereld wonderen: www.kinderdijk.nl/educatie/lessen. Be-
antwoord de volgende vragen:
a. Ben jij wel eens op deze plek geweest? 
b. Wat zeggen de toeristen over dit werelderfgoed?
c. Beschrijf in je eigen woorden Werelderfgoed Kinderdijk
 
Gebruik in je antwoord minstens drie kleuren, drie geluiden 
en drie geuren. 

Wat heb je geleerd?
Wat heb jij geleerd over Werelderfgoed Kinderdijk? Noem 
drie dingen:

1

2

3

Teken hiernaast jouw supersonische nieuwe idee om 
grote hoeveelheden water snel omhoog te malen. 

Over 50 jaar
Hoe kun jij zorgen dat andere mensen over 50 jaar nog 
steeds komen kijken naar dit werelderfgoed? 

Vul in dit vak je antwoorden in

Maak hier je tekening

Vul in dit vak je antwoord in

wereldwonder
Opdracht

3

Opdracht
4

http://www.kinderdijk.nl/educatie/lessen


extraatjes

1. Leg de molen stil
Laat de leerlingen de game ‘Leg de molen stil’ spelen op 
www.kinderdijk.nl. Of speel het spel samen via het di-
gi-bord. Dit spel geeft op een speelse manier de ontwikke-
lingen in waterbeheer in het gebied Kinderdijk weer. 

2. Bussen Japanners
In een bus kunnen 60 toeristen. De busmaatschappij rijdt 
3 keer per week met een volle bus naar Kinderdijk in de 
maanden april t/m oktober. Hoeveel toeristen uit Japan 
vervoert deze busmaatschappij in het jaar?

3. Woordpuzzel
a. Zoek de 9 woorden. Zet de letters in de goede volgorde 

en zoek de ontbrekende letter. 
b. Welk woord kun je maken van de ontbrekende letters? 

3. VRFAAGORIS_L
4. _DERKKOBL
5. BLASSERDALW_ _R
6. DNOR_NEEV
7. GAALMEMOOS_
8. LU_SS
9. MOPOLLE_DER
10. RETA_PSCHA
11. HAA_DWUIS

Maak zelf ook een woordpuzzel over Werelderfgoed 
Kinderdijk.

Vul in dit vak je antwoorden in

http://www.kinderdijk.nl

