Onderzoeksopdracht 2

De geschiedenis van het Woudagemaal
Namen
Datum

Het waterschap zorgt voor stevige dijken, zodat het land niet
overstroomt. En voor schoon en genoeg water voor iedereen.
Als er te veel of juist te weinig water is, komt het waterschap
in actie. Het waterschap zorgt dat het waterpeil op de juiste hoogte blijft.
Het Woudagemaal is erg belangrijk om het teveel aan water weg te pompen naar het IJsselmeer.

In deze opdracht duiken jullie de geschiedenis van het Woudagemaal in.

A.

Hieronder staan een aantal belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis. Bij de gebeurtenissen
horen ook foto’s. Deze vind je in de beeldbank op www.woudagemaal.nl -> educatie.
Zet de gebeurtenissen in de goede volgorde. Gebruik de tijdlijn op pagina 3. Tip! Gebruik Google.

B. Zet de gebeurtenissen nu in een tijdlijn in een PowerPointpresentatie. Gebruik ook de foto’s

van de beeldbank.

Tip! Gebruik de PowerPoint op www.woudagemaal.nl
Open de lege PowerPoint. Sla de presentatie op je eigen computer op. Zet jullie eigen teksten en foto’s
in de PowerPoint.
Je kunt er ook voor kiezen om één gebeurtenis per dia te presenteren.
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c. Presenteer de tijdlijn aan de rest van de klas nadat jullie in het Woudagemaal zijn geweest.
Een enorme storm

Wetterskip Fryslân

Vloedgolf

Een enorme storm raast over

Friesland telt in de jaren zestig

Ernstige overstromingen verras-

Nederland en België. Hierdoor

wel 1200 waterschappen. Kleine

sen de provincies Groningen,

stijgt het water tot wel vier meter.

groepjes mensen leggen polders

Friesland en Overijssel. Door de

Veel dijken aan de Hollandse kust

en dijken aan en beheren die.

combinatie van een orkaan en

breken door en het water stroomt

Omdat de dijken niet goed wor-

een hoge stand van rivieren en

het land binnen. Deze overstro-

den onderhouden, komen er elf

de zee ontstaat een vloedgolf.

ming heet de Allerheiligenvloed.

dijkwaterschappen. Die gaan in

De dorpen Slijkenburg en Schok-

Steden, dorpen en huizen worden

de jaren negentig op in één groot

land verdwijnen bijna helemaal

weggevaagd. Er zijn in totaal

waterschap: Wetterskip Fryslân.

door de overstroming. Er zijn

20.000 slachtoffers en meer dan

ongeveer 379 slachtoffers en

10.000 mensen worden dakloos.

deze overstroming maakt veel
mensen erg arm.
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Een speciale dijk

Dirk Frederik Wouda

De Zuiderzee Vereniging vindt

Dirk Frederik Wouda werkt

dat de overstromingen moeten

vanaf 1908 als ingenieur bij de

stoppen. Nederland moet beter

Provinciale Waterstaat van Fries-

beschermd worden tegen het

land. Hij maakt het ontwerp voor

water. Daarom wil de vereniging

het Woudagemaal en zorgt voor

een speciale dijk aanleggen

de uitvoering ervan. In 1920 wordt

tussen Noord-Holland en het

het Woudagemaal ofﬁcieel geo-

Noorden van Nederland. Dit le-

pend door koningin Wilhelmina.

3

vert ook meer land op. Het plan
wordt een paar keer afgekeurd,
maar uiteindelijk komt de dijk
er in 1933.
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