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het binnenvaartschip

Een groot schip dat over rivieren vaart. Binnenvaartschepen vervoeren
goederen, zoals zand of aardappelen.
de rivierklei

Klei die wordt gemaakt door de rivier. In de rivier stromen stenen mee. Die worden steeds kleiner.
Uiteindelijk blijven er hele kleine deeltjes over. Die deeltjes zakken naar de bodem. Dat is klei.
de fruitteelt

Het laten groeien van appels, peren en andere vruchten voor verkoop.
de zomerdijk

De dijk die dicht bij de rivier ligt. In de zomer houdt de zomerdijk het water tegen. In de winter kan
het water eroverheen stromen.
de winterdijk

De winterdijk ligt verder van de rivier dan de zomerdijk. De winterdijk is hoger dan de zomerdijk. Als
het water in de winter heel hoog staat, stroomt het niet over de winterdijk heen.
de uiterwaarden

De uiterwaarden zijn de stukken land naast een rivier. Ze liggen aan beide kanten van de rivier,
tussen de zomerdijk en de winterdijk in. De uiterwaarden worden vaak gebruikt als grasland.
de Zuiderzee

De Zuiderzee was vroeger een zee in Nederland. Toen de Zuiderzee werd afgesloten door de
Afsluitdijk, werd het een meer: het IJsselmeer.
de Afsluitdijk

Een lange dijk die van Friesland naar Noord-Holland loopt. Door de Afsluitdijk werd de Zuiderzee
afgesloten. Daardoor is het een meer geworden: het IJsselmeer.
de Zuiderzeewerken

Alle polders en dijken die gebouwd zijn rond de Zuiderzee (of het IJsselmeer) noem je de
Zuiderzeewerken.
inpolderen

Het maken van nieuw land waar eerst nog water was. Dat nieuwe land noem je een polder. Om
polders te maken, moet je eerst dijken bouwen. Met molens pomp je het water binnen de dijken
weg. Net zo lang tot het land droog is.
de landbouwgrond

Grond die wordt gebruikt voor landbouw. Landbouwgrond is grond waarop planten worden
verbouwd. Ook weilanden en boomgaarden zijn landbouwgrond.

Alle mensen van een land, provincie of plaats samen. Dat kunnen veel of weinig mensen zijn. Een
stad heeft meestal een grotere bevolking dan een dorp.
het natuurgebied

Een stuk land dat wordt gebruikt als natuur.
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de nieuwe natuur

Van land dat vroeger ergens anders voor werd gebruikt, wordt nu natuur gemaakt. Dat land noem je
nieuwe natuur.
het natuurbeheer

Het zorgen voor de natuur en het onderhouden van de natuur. Boswachters doen bijvoorbeeld aan
natuurbeheer.
de recreant

Iemand die in zijn vrije tijd ergens een dagje naartoe gaat, maar niet blijft slapen.
de toerist

Iemand die in zijn vrije tijd ergens naartoe gaat en daar blijft slapen.
de voorziening

Toiletten, een restaurant en een parkeerplaats in een dierentuin zijn voorbeelden van voorzieningen
voor de bezoekers.
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