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1 Reuzenstenen

In het dorp Borger staat een bijzonder bouwwerk dat gemaakt is 

van enorme keien. Het bouwwerk staat er al duizenden jaren. Lange 

tijd wist niemand wie het had gemaakt. Waren het misschien 

reuzen geweest? Want wie anders hadden die zware rotsen kunnen 

tillen? 

Vroeger heetten reuzen ‘huynen’. En het bouwwerk in Borger leek 

op een bed. Daarom noemden de mensen het een ‘huynebed’. Later 

werd dat hunebed.

Het hunebed in Borger is 22,5 meter lang. Dat is bijna net zo lang als twee 
autobussen achter elkaar!
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Borger ligt in Drenthe, een van de twaalf provincies van Nederland.

Drenthe ligt in het noordoosten van het land. Ten noorden liggen 

de provincies Groningen en Friesland en ten oosten grenst Drenthe 

aan Duitsland. In het zuiden ligt de provincie Overijssel.

Delen van Drenthe
Drenthe is verdeeld in twaalf gemeenten. Elke gemeente bestaat uit 

een aantal steden en dorpen. De hoofdstad van Drenthe is Assen, 

maar in de gemeente Emmen wonen de meeste mensen. Andere 

grotere steden zijn Meppel en Hoogeveen. Toch wonen de mensen 

in deze provincie vooral op het platteland. 
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5 Toen en nu

Door de eeuwen heen heeft Zeeland veel verschillende bewoners 

gehad. Heel vroeger woonden de Romeinen er. Op veel 

plekken zijn daar nog resten van te zien. In Aardenburg vind je 

bijvoorbeeld delen van een Romeins kasteel. En in het water van de 

Oosterschelde zijn beelden gevonden van de godin Nehalennia. De 

Romeinen geloofden dat zij de zeevaarders beschermde.

Overstromingen
Na de Romeinse tijd kwam Zeeland door overstromingen steeds 

meer onder water te staan. Er woonde niemand meer. Pas vanaf de 

7e eeuw kwamen er weer mensen wonen. Om het water tegen te 

gaan, maakten ze verhogingen rondom hun boerderijen. Deze

Een ringburgwal beschermde de Zeeuwen in de 9e eeuw tegen de Vikingen.

brug

dorp

wal

gracht
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vliedbergen kun je nog steeds zien in Walcheren en Zuid-Beveland.

Later plunderden de Vikingen Zeeland. Om zich te verdedigen, 

bouwden de Zeeuwen rondom hun dorp een wal met een gracht 

eromheen. Die noem je een ringburgwal. Steden als Middelburg, 

Domburg en Oostburg danken hun naam aan deze wallen.

Vanaf de middeleeuwen werden steeds meer dijken en havens 

gebouwd. Zeeuwse dorpjes groeiden hierdoor uit tot steden. 

Middelburg werd een belangrijke handelsstad. Je kunt er nog veel 

pakhuizen, herenhuizen en beelden uit die tijd zien. 

Strijd tegen de Spanjaarden
Van 1568 tot 1648 woedde de Tachtigjarige Oorlog tegen de 

Spanjaarden. Ook in Zeeland werd flink gevochten. In Zeeuws-

Vlaanderen zijn nog veel verdedigingswerken van toen te zien, zoals 

forten. Die noem je de ‘Staats-Spaanse linies’. Het Zeeuwse wapen 

komt ook uit deze tijd. Je ziet daarop een leeuw en een spreuk: ‘Ik 

worstel en kom boven’. Dit slaat op het gevecht tegen Spanje.

Vanaf de 18e eeuw (1700-1800) ging het slechter in Zeeland. De 

Fransen vielen Zeeland binnen en stopten de scheepvaart over de 

Westerschelde. De Zeeuwen mochten geen handel meer drijven. De 

Zeeuwse steden werden hierdoor steeds armer. Weer later volgde 

de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). Om Zeeland te bevrijden 

werden grote delen van de provincie onder water gezet. Steden als 

Vlissingen en Middelburg hadden daar erg onder te lijden.
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Een bijzonder fort
Van 1568 tot 1648 was de Republiek in oorlog met Spanje. Deze 

Tachtigjarige Oorlog woedde ook in Groningen. Willem van Oranje 

liet in Westerwolde een vesting bouwen, Bourtange. Het fort moest 

de weg blokkeren voor de Spanjaarden. En dat lukte! Bij de vesting 

Bourtange zijn veel vijanden gestopt.

Bommen 
In de 17e eeuw bezette de bisschop van Münster met zijn leger 

de stad Groningen. Hij wilde zijn gebied uitbreiden door steden te 

veroveren. De bezetting duurde maar kort. Na vijf weken moest hij 

weer terugkeren. De bisschop heette Bernhard von Galen. Omdat 

Vesting Bourtange is helemaal opgeknapt. Je kunt het fort nu bezoeken. 
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hij vaak bommen afvuurde, werd hij Bommen Berend genoemd. 

Elk jaar wordt op 28 augustus gevierd dat Groningen de aanvallen 

van Bommen Berend heeft doorstaan. Dat feest heet het Gronings 

Ontzet. Er is dan een kermis, er zijn muziekoptredens en er wordt 

vuurwerk afgestoken.

Fransen
Veel later, in 1794, vielen de Fransen de Republiek binnen. Het 

jaar daarna werd de Bataafse Republiek opgericht en was er weer 

vrede. Napoleon stichtte in 1806 het Koninkrijk Holland. Toen hij 

werd verslagen, werd het Koninkrijk der Nederlanden opgericht. 

Groningen werd toen voor het eerst een provincie.

De Menkemaborg in Uithuizen is een van de laatste borgen die nog over zijn.
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Tijdens het OLS trekken schutterijen in optocht naar het 

schietterrein. Voor de leden van een schutterij is schieten een 

hobby. Er loopt een drumband mee en iedereen ziet er mooi 

uit. De schutters hebben hun buks bij zich. Dit geweer wordt bij 

schietwedstrijden gebruikt. 

Op het terrein staat een rij schietbomen, palen van ongeveer twaalf 

meter hoog. Daar staan houten blokjes op. In verschillende rondes 

moeten de schutters deze blokjes eraf schieten. De schutterij die 

hierbij de meeste punten haalt, is de winnaar. Zij mogen het feest 

het jaar daarop organiseren.

De schutterij ontstond in de middeleeuwen en moest de inwoners van stad of dorp 
beschermen. 
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Lekker eten
Als je bij Limburgers op bezoek gaat, krijg je vaak een groot stuk 

vlaai. Dat is een soort taart met vruchten of zoete rijst. Voor een 

feest maakten Limburgers vaak zuurvlees, zoer vleisj. Het is een 

gerecht van vlees, azijn, uien en stroop. Ook stroop is een typisch 

Limburgs product, gemaakt van appels of peren. 

Een bekende Limburgse groente is de asperge. Het ‘witte goud’, 

zoals de Limburgers het noemen, groeit alleen in het voorjaar. 

Asperges eet je op traditionele wijze met gekookte aardappeltjes, 

ham, een ei en gesmolten boter.

Ze zeggen dat Limburgse vlaai het lekkerst is als hij een dag oud is. Dan is de 
smaak van het fruit in het deeg getrokken.
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6 Strijd tegen het water

Na de Tweede Wereldoorlog leek het even iets beter te gaan in 

Zeeland. Er werden nieuwe huizen gebouwd en er was meer 

welvaart. Maar op 31 januari 1953 werd Zeeland getroffen door 

een zware storm en heel hoog water, een springvloed. Dijken 

braken door en de provincie werd overspoeld met zeewater. Huizen 

en stallen liepen onder. Bijna tweeduizend mensen verdronken 

en ook veel dieren stierven. Die grote overstroming heet de 

‘Watersnoodramp’. Veel mensen moesten daarna verhuizen, omdat 

het water hun huis had verwoest. Ook de boeren hadden het zwaar. 

Hun land was verpest door het zoute water.

In de winter van 1953 overstroomde een groot deel van Zeeland. Mensen moesten 
vluchten naar zolders en daken. 
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Al snel begonnen de Zeeuwen de schade te herstellen. Gelukkig 

kregen ze hulp uit het hele land. Gebouwen werden gerepareerd. 

En dijken werden verhoogd met behulp van machines en met 

zandzakken. Daarna werd het gebied erachter drooggemaakt 

en opgeruimd. Zeven maanden na de ramp waren alle dijken 

dichtgemaakt.

Een plan
De Zeeuwen hadden enorme pech, want al vóór de 

Watersnoodramp was een plan bedacht om dit soort grote 

overstromingen te voorkomen. Dat plan heette het Deltaplan. Na 

de ramp werd het snel uitgevoerd. Dijken werden verhoogd en er 

werden dammen gebouwd. Deze bouwwerken staan in het water 

en sluiten een zeearm af van de zee. 

De Oosterschelde kreeg een stormvloedkering, een dam met 

schuiven. Die gaan alleen dicht bij storm en springvloed. Het 

zeewater kan op andere dagen gewoon de zeearm in blijven 

stromen. Zo blijft het water in de zeearm zout. Hierdoor blijft de 

natuur in de Oosterschelde hetzelfde. De dammen en dijken in 

Zeeland heten samen de Deltawerken. Door de Deltawerken is de 

kans op een watersnoodramp veel kleiner geworden.
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6 Wereldberoemd

In het buitenland denken ze bij Nederland vooral aan tulpen 

en kaas. En dat is niet voor niets. Het zijn de twee belangrijkste 

exportproducten van het land. Dat betekent dat Nederland daar 

veel van aan het buitenland verkoopt. 

Die Hollandse tulpen, en veel andere bloemen, groeien niet alleen 

op uitgestrekte velden, maar ook in glazen kassen. In zo’n kas kun je 

precies regelen hoe warm, nat of droog het er is. Zo kunnen er het 

hele jaar door bloemen groeien.

In Aalsmeer staat de grootste bloemenveiling van de wereld. Hier 

bieden handelaren elke dag geld voor de bloemen die ze willen 

kopen. De hoogste bieder wint.

In de enorme hal van de bloemenveiling is het een drukte van belang.
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Kaas 
Ook veel van de Nederlandse kaas wordt in Noord-Holland 

gemaakt. In de polder de Beemster staan kaasfabrieken waar 

ze nog op de ouderwetse manier kaas maken. Daar komen 

bijvoorbeeld de Beemster en Edammer kaas vandaan.

De kaas wordt in winkels en op kaasmarkten verkocht. De 

bekendste en oudste kaasmarkt van Noord-Holland is die van 

Alkmaar. Elke vrijdag van april tot en met september worden daar 

kazen gewogen en verkocht zoals vroeger. 

Andere lekkernijen die uit Noord-Holland komen zijn Zaanse 

mosterd en mayonaise, chocolademelk, repen chocola, 

Amsterdamse ossenworst, Texelse schapenkaas en Opperdoezer 

aardappels. 

De kaasmarkt in Alkmaar. De plank waar de kazen op liggen heet een berrie.

18

De Friese vlag
Net als alle provincies heeft Friesland een eigen vlag. De Friese 

vlag heeft zeven schuine, blauw-witte banen en zeven rode 

pompeblêden (zeg: pompuhblèhden). Dat zijn de bladen van de 

waterlelie. Zij geven de zeven Friese gebieden (de zeelanden) van 

vroeger aan.

Friese lekkernijen
Probeer eens een Fries dúmke (zeg: duumke). Dat is een zoet koekje 

met amandelen, hazelnoten, kaneel en anijs. Het heeft de vorm 

van een duim. Ook erg lekker is de oranjekoek. Deze koek werd 

vroeger vaak bij bruiloften gegeten. Op de koek ligt een roze laag 

glazuur. Daarbovenop komt een versiering met slagroom, vruchtjes 

en snippers van sinaasappel. Dankzij deze oranje snippers kreeg de 

koek zijn naam. Sûkerbôle (zeg: suukerboole) of suikerbrood is ook 

echt Fries. Het is witbrood met kandijsuiker en kaneel. 

Beroemde Friezen
In Kimswerd staat het standbeeld van Grutte Pier (grote Pier). Hij 

vocht lang geleden als soldaat en piraat tegen de Hollanders. De 

lange en sterke Pier bedacht de bekende Friese zin: Bûter, brea 

en griene tsiis, wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries. Het 

betekent: ‘Boter, brood en groene kaas, wie dat niet kan zeggen is 

geen oprechte Fries’. Zo wist Pier of hij met een vriend of vijand te 

doen had.
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Maar ook nu zijn er beroemde Friezen. Bijvoorbeeld het fotomodel 

Doutzen Kroes en de turner Epke Zonderland. Hij won aan de 

rekstok een gouden medaille op de Olympische Spelen. Nog 

bekender is schaatser Sven Kramer. Hij werd meerdere keren 

kampioen van Europa en van de wereld. Op de Olympische 

Winterspelen won Sven gouden, zilveren en bronzen medailles.

De Friese vlag zie je vaak bij sportwedstrijden. Hier heeft turner Epke Zonderland 
hem vast.

10

4

10

Rivieren
Het rivierengebied van Gelderland ziet er heel anders uit dan de 

droge Veluwe. De bodem langs de rivieren bestaat uit rivierklei. 

Die klei is heel vruchtbaar. Planten kunnen er goed op groeien. 

De grond is heel geschikt voor fruitbomen, zoals appels, peren en 

kersen. Vooral in de Betuwe wordt veel fruit gekweekt. Dat gebied 

ligt tussen de Waal en de Nederrijn.

Langs de rivieren liggen dijken. Een dijk is een opgehoogd stuk 

land. Dijken beschermen het land erachter, als het water in de 

rivieren hoog staat. Langs de grote rivieren zie je ook gebieden met 

gras. Dat zijn de uiterwaarden. Ze geven ruimte aan de rivier. Bij 

hoogwater mogen ze overstromen, niemand die er last van heeft. In 

de zomer grazen er koeien of schapen op de uiterwaarden. 

In het rivierengebied is veel natuur. Er leven allerlei weidevogels, 

zoals de grutto, de scholekster en de kievit.
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Gelderland vroeger

Er wonen al heel lang mensen in het gebied dat we nu Gelderland 

noemen. De eerste mensen die hier leefden, waren waarschijnlijk 

jager-verzamelaars. Zij kwamen uit het noorden van Europa. Deze 

mensen jaagden op wild, vingen vis en verzamelden bessen en 

wortels. Ze leefden in hutten of tenten en trokken van plek naar 

plek. Later kwamen de eerste boeren. Zij bleven op een vaste 

plek wonen. Ze hielden dieren voor het vlees en de melk. En ze 

lieten planten groeien op akkers. Deze mensen hoorden bij het 

trechterbekervolk. Ze maakten bekers in de vorm van een trechter. 

In de grond zijn voorwerpen van deze mensen gevonden.

De mensen woonden in boerderijen met muren van klei en rieten daken. Dit is een 
nagebouwde boerderij.
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7 Utrecht bezoeken

Ben je gek op treinen, dan kun je het Spoorwegmuseum in 

Utrecht bezoeken. Je ziet er allerlei soorten treinen, zoals oude 

stoomlocomotieven, maar ook heel moderne elektrische treinen. Of 

je gaat naar het Museum Speelklok, als je van instrumenten houdt. 

Daar kun je kijken en luisteren naar bijzondere instrumenten die 

zelf spelen. Je kunt er ook liedjes programmeren.

In Museum Sonnenborgh ontdek je alles over het heelal. Door 

een van de drie telescopen kun je zelf naar de maan, de planeten 

en de sterren kijken. Houd je van proefjes en testjes doen? In het 

Universiteitsmuseum hebben ze een speciaal kinderlab, waar je van 

alles kunt onderzoeken en ontdekken.

Sonnenborgh is een museum en sterrenwacht. Je kijkt er door een echte telescoop!
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Beroemd
Dick Bruna ken je vast wel. Dat is de bedenker en tekenaar van 

nijntje. Bruna leefde en werkte zijn hele leven in Utrecht. In het 

Centraal Museum is zijn werkkamer nagebouwd. Je kunt er zijn 

echte tekeningen zien, maar ook brieven en foto’s. Bij dit museum 

hoort ook het nijntje museum. Maar er is meer: van moderne kunst 

tot bijzondere voorwerpen van 2 duizend jaar geleden.

Een heel bekende Utrechter is Gerrit Rietveld. Hij maakte meubels 

en bedacht en tekende gebouwen. Zijn beroemde stoel kun je 

bekijken in het Centraal Museum.

Naar buiten! 
In de provincie Utrecht is nog veel meer te doen. Zo zijn er twee 

dierentuinen en een aantal kastelen, zoals Kasteel de Haar. 

Je kunt ook het stadion van FC Utrecht bezoeken. Of je gaat 

naar een van de spannende forten die overal in het landschap 

liggen. De meeste zijn tweehonderd jaar geleden gebouwd om 

Nederland te beschermen. Het idee was om delen van Nederland 

onder water te kunnen zetten. Dat noem je de Waterlinie. In het 

Waterliniemuseum Fort bij Vechten ontdek je er meer over. 
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3 Natuur

Drenthe heeft een afwisselend landschap. Het is gevormd in de 

ijstijden. Na elke ijstijd bleven er verschillende soorten grond achter, 

zoals potklei en keileem. Potklei vind je nu nog in het noorden van 

Drenthe. Het is een donkere, glibberige kleisoort die bijna geen 

water doorlaat. Keileem is een mengsel van zand, grind en leem. 

Leem is een grondsoort die nog fijner is dan zand. Op het Drents 

Plateau in het midden van Drenthe ligt veel keileem. Er leven 

allerlei dieren, zoals damherten en vossen.

In de Kleibosch ligt potklei. Er groeien veel planten op, zoals de bosanemoon.
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Heuvels en dalen
In Drenthe zie je ook zandruggen. Deze heuvels van zand zijn 

ongeveer 150 duizend jaar tot 12 duizend jaar geleden gevormd, 

tijdens een ijstijd. Het was toen zo koud dat rivieren bevroren en 

stukken ijs over Drenthe schoven. Dit ijs duwde het land omhoog, 

waardoor er heuvels ontstonden: de ruggen. 

De Hondsrug is zo’n grote zandrug. Hij loopt van Emmen tot de stad 

Groningen. Er grazen schapen en runderen.

In het beekdal Hunzedal zijn bevers uitgezet. Er leven nu meerdere beverfamilies.
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5 Typisch Flevoland

Flevoland is geworden hoe Cornelis Lely het had bedacht: een grote 

polder met veel landbouw. Door de klei is de grond heel geschikt 

voor akkerbouw. Boeren laten er tarwe, aardappelen, suikerbieten 

en uien op groeien. De Flevolandse akkerbouw is erg belangrijk voor 

Nederland. De boerenbedrijven zijn er groter dan in de rest van het 

land. Een groot gedeelte van onze aardappelen komt ervandaan. 

Ook veel bloembollen komen uit Flevoland.

Windmolens
Door al die vlakke akkers is er veel ruimte voor moderne 

windmolens. Windmolens kunnen namelijk niet te dicht bij huizen 

staan. Ze maken lawaai en zorgen voor grote schaduwen. Er zijn al 

plannen om windmolens van ruim 200 meter hoog te bouwen. Dat 

is hoger dan de hoogste flats van Nederland! De windmolens staan 

in groepen bij elkaar. Die groepen noem je windparken. Ze leveren 

veel stroom op. Het is een vorm van energie die de aarde niet 

vervuilt. Dat noem je duurzame energie. Windmolens zijn steeds 

harder nodig. Je ziet ze in Flevoland overal.

Tip
Hou je van bloemen? Ga dan in de lente naar Flevoland! Je vindt er 

langgerekte velden met bloeiende tulpen. Er zijn speciale tulpenroutes 

die je kunt volgen. 
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Kunst in het landschap
Vanuit de haven van Lelystad kijkt een man over het water van 

het Markermeer. Hij zit er al sinds 2010. Gelukkig is hij niet echt. 

De man is een enorm metalen kunstwerk met de naam Exposure. 

Kunstenaar Anthony Gormley ontwierp het terwijl hij dacht aan de 

rijen windmolens en akkers in Flevoland.

Rijd je vanuit Lelystad naar Swifterbant, dan kom je nog een 

kunstwerk ‘zomaar’ in het landschap tegen: het Observatorium. 

Dit is een grote cirkel en daaromheen heuvels. Alles is begroeid 

met gras. Als je midden in de cirkel staat, kun je met je stem 

mooie echo’s maken. Deze vorm van kunst heet Land Art of 

landschapskunst.

Het landschapskunstwerk Exposure is 26 meter hoog. Van veraf lijkt het een man 
die op zijn hurken zit, maar van dichtbij zie je alleen maar stalen balken.
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Tradities
In de winter hoor je in Twente soms overdag of vroeg in de avond 

een laag en droevig geluid. Het is de midwinterhoorn. Deze 

houten hoorn is zo’n 150 centimeter lang. De blazers kondigen het 

kerstfeest aan, en het begin van langere dagen met meer licht. 

In Twente, Salland en de Kop van Overijssel branden op eerste of 

tweede paasdag de paasvuren. Deze traditie heeft waarschijnlijk te 

maken met het begin van de lente.

Klootschieten
In Twente spelen ze een sport met een vreemde naam: 

klootschieten. De kloot is een houten bal. En schieten betekent 

gooien. Bij dit spel spelen twee teams tegen elkaar. Je moet 

ongeveer 5 kilometer afleggen in zo weinig mogelijk worpen. 

Bij klootschieten moet een speler altijd roepen dat hij gaat gooien. Zo voorkom je 
ongelukken.
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Belangrijke man 
Johan Rudolph Thorbecke werd geboren in Zwolle. Hij was een 

belangrijk man uit de politiek. Drie keer was hij de leider van de 

Nederlandse regering. Thorbecke zorgde ervoor dat Nederland in 

1848 een grondwet kreeg. Dat is een wet waarin staat hoe je een 

land moet regeren.

Lekker of niet?
Een oude lekkernij is het Zwolse balletje. Dit snoepje kan veel 

kleuren hebben. Het lijkt op een zuurtje, maar smaakt zoet. 

Deventer kruidkoek is een stevige koek met sinaasappelsnippers. 

Het recept voor deze koek is meer dan 400 jaar oud. 

Een gerecht dat niet iedereen lekker vindt is kruudmoes. Het is een 

pap van gort, karnemelk, spek, worst, rozijnen, stroop en kruiden.

Kruudmoes wordt vooral in Salland gegeten. De stevige pap was vroeger bedoeld 
voor de werkers op het land.
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