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Het gebied: Wetterskip Fryslân

Het woord zegt het al. Een ‘waterschap’ 

houdt zich bezig met water. 

Maar wat doen ze dan precies? 

Het waterschap zorgt voor:

veiligheid, schoon water en voldoende water. 

Dat zijn de drie kerntaken.

Bij alle opdrachten horen links waar je de nodige informatie kunt vinden. 

Kijk op www.woudagemaal.nl. Ga naar ‘Educatie’ en klik op ‘Educatief materiaal’. Kies 

voor ‘Voortgezet onderwijs’ en ‘Leerling’. Daar vind je de pagina ‘Bronnen lesbrief Woud-

agemaal’. Bij iedere opdracht staat aangegeven welke links je kunt gebruiken.

De werkzaamheden van het waterschap zorgen ervoor dat alles naar wens gaat. 

Maar, soms gebeuren er dingen die je niet kunt voorkomen. Denk aan extreme regenval, of een 

gekantelde tankwagen, waardoor giftige stoffen in de sloot terecht komen.

Wetterskip Fryslân doet er alles aan om een calamiteit zo snel en goed mogelijk te bestrijden. 

Om dit te kunnen doen heeft het waterschap plannen opgesteld. In deze plannen staat beschreven 

hoe gehandeld moet worden bij calamiteiten en rampen. 

Cruciaal daarbij is kennis van het gebied. Goede kaarten zijn dus heel belangrijk.

Op het kaartvel op pagina 3 zie je de contouren van Wetterskip Fryslân.

Gebruik voor de volgende opdrachten je atlas, Google Maps en de kaarten bij deze opdracht. 

1. Teken de volgende steden en dorpen in (rode stippen)

 

- Balk    - Bolsward  

- Buitenpost   - Burgum

- Dokkum   - Drachten

- Franeker   - Gorredijk

- Grou    - Harlingen  

- Heerenveen   - Joure

- Kollum    - Leeuwarden  

- Lemmer   - Nes (Ameland)  

- Oosterwolde   - Oost-Vlieland

- Schiermonnikoog  - Sint Annaparochie 

- Sneek    - Surhuisterveen  

- West-Terschelling  - Wolvega

- Workum
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2. Teken de 28 rwzi’s in (blauwe stippen) 
 (rwzi staat voor rioolwaterzuiveringsinstallatie)

3. Teken het Woudagemaal en het Hooglandgemaal in (zwarte stippen)

4. Teken de volgende meren en bekkens in (blauwe vlakken)

- Slotermeer

- Tjeukemeer

- Groote Brekken

- Snitser Mar

- Hegemer Mar

- De Fluezen

- De Leien

- Burgumer Mar

5. Teken de Nationale Parken de Alde Feanen en Lauwersmeer in (groene vlakken) 

6. Teken de contouren van het gebied dat onder zeeniveau ligt (stippellijn)

Hooglandgemaal
Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Friesland waterland
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Kaartvel - Wetterskip Fryslân


