Wijzer! Aardrijkskunde groep 6 – H2 In de grond
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Samenvatting hoofdstuk 2
Doel: Om te leren

Les 1

Graven

De grond onder je voeten is niet overal hetzelfde. Dat merk je als
je gaat graven. Soms gaat graven gemakkelijk, bijvoorbeeld in
zacht zand in de zandbak. Maar een diep gat graven in de tuin kan
een zware klus zijn. Dan zit er vaak klei in de grond.
Les 2

Grond onder je voeten

In Nederland zijn verschillende grondsoorten. Zandgrond is
droger en minder vruchtbaar dan kleigrond. Zeeklei en rivierklei
zijn door overstromingen achtergebleven op het land langs de
kust en langs rivieren. Löss is goede landbouwgrond. Je vindt het
alleen in Zuid-Limburg. Veen is ontstaan uit dode planten in
moerassen. Het is zacht en nat. Gedroogd veen heet turf. Dat
gebruikten mensen vroeger als brandstof.
Les 3

Dammen, dijken en sloten

In 1953 overstroomde een groot deel van het zuidwesten van
Nederland. Dat kwam door een zware storm en springvloed. Na
deze watersnoodramp werd het Deltaplan uitgevoerd. In de
zeearmen kwamen dammen. Een stuk land met een dijk
eromheen is een polder. Polders liggen onder NAP. In een gemaal
wordt het water weggepompt. Flevoland is een droogmakerij.
Vroeger was daar water.
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De provincies Overijssel en Gelderland liggen in het oosten van
Flevoland
Nederland. Je leerde de belangrijkste plaatsen, wateren en
+ 64
gebieden van deze provincies. Dat zijn: Zwolle, Deventer, Almelo,
Hengelo, Enschede, Kampen, Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem,
Torenberg 107
+
Doetinchem, Zutphen, Wageningen, de IJssel, de Waal, de NederRijn, de Veluwe en Twente.
V e l u w e
Op een hoogtekaart kun je zien waar heuvels zijn en waar niet.
Dat zie je aan de kleuren. Land dat onder NAP ligt, is blauwgroen
en land dat boven NAP ligt, is bijvoorbeeld bruin.
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