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WERKBLAD: STORYBOARD

1 In welke periode ging 
het slecht met de Rijn?

2 Laat in een tekening 
zien hoe de Rijn er 

mogelijk uit zag uit in die 
tijd. Laat in je tekening zien 
welke problemen er toen 
speelden boven en onder 
water. Gebruik kleur en fan-
tasie! Tip: Teken halverwege 
op je blaadje de waterspie-
gel. Zo geef je een beeld 
onder en boven het water. 
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3. Volgens de tekst ligt de 
bron van de Rijn in de Zwitserse 
Alpen. Maar ligt de bron precies? 

3 Volgens de tekst ligt de 
bron van de Rijn in de 

Zwitserse Alpen. Maar ligt 
de bron precies?

4 Gebruik een atlas 
voor deze opdracht. Je 

tekent in deze lege kaart de 
loop van de Rijn in. 
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5 Noem 3 redenen 
waarom mensen graag 

langs de oevers van een 
rivier wonen. Weet jij meer 
dan 3 redenen te noemen, 
ga je gang!

6 Wat is de top 3 van 
de langste rivieren te 

wereld? Zoek ook de lengte 
van deze rivieren op.

7 Door de handel groei-
den de steden langs de 

Rijn erg snel. Kun je uitleg-
gen dat die groei een slechte 
invloed heeft op de natuur in 
en langs de Rijn?
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8 Is de genoemde lengte 
van 1.233 kilometer 

volgens jou de absolute of 
relatieve afstand?

“De absolute afstand is de afstand gemeten tussen twee plekken in één rechte lijn. De relatieve 
afstand is de werkelijke afstand tussen twee plekken rekening houdend met bijvoorbeeld bochten”.

9 9 landen delen het 
stroomgebied van de 

Rijn. Zet de landen in volg-
orde van groot naar klein.

Uit je hoofd!

Frankrijk/Duitsland/Italië/Oos-
tenrijk/Nederland/Zwitserland/
België/Luxemburg/Liechten-
stein
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10 9 landen delen het 
stroomgebied van 

de Rijn. Zet de landen in 
volgorde van groot naar 
klein. Deze keer gebruik je 
een atlas of internet. Hoe-
veel had jij er goed?

11 Niet alleen de ver-
vuiling van de Rijn 

bedreigt de natuur. Welke 
menselijke ingrepen in het 
landschap vormen een be-
dreiging voor de natuur?
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12 Vul de ontbrekende 
woorden in.

Kies uit:

1950/barrières/zalm/trektocht

13 1986 is een ramp-
jaar voor de Rijn. 

Lees goed wat er gebeurde 
en teken een soort stripver-
haal over wat er gebeurd is. 
Zoek voor meer informatie 
over deze ramp op internet. 
Je begint bij de oude situatie 
voor de ramp, dan laat je het 
ontstaan van de ramp zien 
en dan toon je de gevolgen 
ervan. 
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Vissen komen onneembare ............................................... tegen 

tijdens hun ............................................... tussen bergen en zee. 

Ooit was de Rijn de grootste ............................................... rivier van 

Europa, in ............................................... is de vis volledig verdwenen.
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14 De ramp was een 
duidelijk signaal aan 

de mens. De politiek maakte 
plannen voor natuurherstel. 
Wat waren de twee belang-
rijkste doelen?

15 Met deze laatste 
tekening geef je een 

“happy end” aan het verhaal 
van de Rijn. Laat zien hoe 
het natuurherstel werkt, 
welke maatregelen er geno-
men zijn en hoe natuur, dier 
en mens daar van genieten. 
Je kunt heel veel informatie 
vinden op de site!




