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Waarom komt jóuw huis
niet onder water te staan?
Nederland heeft weinig heuvels en geen bergen. Meer dan de helft van ons land ligt zelfs
lager dan de zee! Gelukkig hebben we duinen, dijken en andere bescherming, zodat ons
land niet kan overstromen. Om te weten of de duinen en dijken nog wel hoog genoeg
zijn, wordt regelmatig gemeten hoe hoog het land en het water zijn.
En dit meten begint – net zoals bij je lineaal – vanaf nul: het Normaal Amsterdams Peil!
Op 4 en 5 november 1675 was het stormvloed in Amsterdam: een zware storm met heel
hoge golven in de zee. De stad werd voor een groot deel overstroomd. Amsterdam moest
beter beschermd worden tegen het water uit het IJ, dat een open verbinding had met de
toenmalige Zuiderzee, vond het stadsbestuur. Er kwamen nieuwe dijken en sluizen, maar
ook werd (bij de Haarlemmersluis) voortaan gemeten hoe hoog het water kwam met eb
en vloed. Pas in 1870 werden de Oranjesluizen aangelegd en was geen eb en vloed meer
in Amsterdam. Door al dat meten wisten de mensen dat het water soms heel hoog kon
staan en soms veel lager. Ze trokken strepen bij de waterstand als het vloed was. Er werd
gemeten van 1 september 1683 tot 1 september 1684, met uitzondering van de maanden
januari en februari. Het gemiddelde van deze vloedstanden werd het Amsterdams Peil (AP)
genoemd, sinds 1885 het Normaal Amsterdams Peil (afkorting: NAP).

Goed plan van de burgemeester
Burgemeester Hudde bedacht toen een goed plan: hij metselde acht grote, witmarmeren
stenen in acht sluizen in de dijk langs het IJ. De stenen zaten allemaal precies even hoog:
net zo hoog als de dijk toen was en 9 voet en 5 duim (2,67 meter) hoger dan het Amsterdams Peil. Middenin elke steen zat een groef (een streep) die de juiste hoogte aangaf.
Vanaf dat moment kon het stadsbestuur beter regelen dat de stad niet meer zou overstromen. Want als het water in het IJ tot de streep in de Huddestenen kwam (dus steeg),



wisten ze dat de sluizen dicht moesten zodat het te hoge water vanuit het IJ de grachten
niet kon binnenstromen. Vanaf 1683 tot nu is bijna niets meer veranderd aan
wat het (Normaal) Amsterdams Peil eigenlijk is: 9 voet en 5 duim lager dan de Huddestenen van de burgemeester! En net als toen gebruiken we het NAP als beginpunt om te
meten hoe hoog we bijvoorbeeld de dijken moeten maken of wegen moeten aanleggen.

Opdracht: hoeveel kans maak jij
op natte voeten?
Als er in Nederland geen dijken, duinen en andere
bescherming (zoals de Deltawerken in Zeeland)
waren, zou Amersfoort aan zee liggen! Op deze
kaart zie je welke delen van Nederland onder
NAP liggen.

Amersfoort

= overstroomd gedeelte

Opdracht 1.
Zoek op de hoogtekaart van Nederland
(www.ahn.nl) op hoe hoog jij woont ten
opzichte van het NAP:
1	Klik op ‘hoe hoog woont u?’ links op de pagina.
2 Voer je postcode in.
3 Klik op ‘zoek’.
4	Klik in de tabel bovenaan de kaart op het plaatje met ‘i’.
5 Klik de punaise (‘marker’) aan in de kaart.
6	Nu zie je rechts hoe hoog jouw huis boven NAP ligt!
7	Vul deze hoogte in op de kaart van
Nederland die je hier vindt.
Opdracht 2.
Zoek nog drie andere hoogtes op van huizen van mensen die jij kent: bijvoorbeeld je opa
en oma, neven en nichtjes of vakantievrienden of –vriendinnen. Vul deze hoogtes weer in
op de kaart.
Opdracht 3.
Wat valt je op als je de kaart hebt ingevuld? Bekijk het antwoord onderaan deze pagina!

Antwoord opdracht 3:
Sommige plekken in het overstromingsgebied van Nederland liggen boven NAP.
Dat is vanzelf ontstaan of mensen hebben dit gebied opgehoogd.


Opdracht 4.
Bekijk de kaart van Nederland overstromingsgebied (zie: www.gisactief.nl/nederland-overstromingsgebied_bestanden/frame.htm). Hier kun je met de instelbare hoogtebalk nagaan
bij welke waterstand jij natte voeten krijgt als er geen dijk- en andere bescherming zou zijn
tegen zee- en rivierwater. Vul op de kaart in hoe hoog de waterstand ten opzichte van het
NAP maximaal mag zijn om in jouw huis droge voeten te houden.

5x Slimme NAP-weetjes
1. O
 ok bij jou om de hoek: NAP-peilmerken
Van de acht gemarmerde stenen van burgemeester Hudde uit 1683 zijn er inmiddels zes
verdwenen. Eentje kun je nog bekijken in de Amsterdamse Eenhoornsluis die de Korte
Prinsengracht met het IJ verbindt. In 1955
is er een vervangend punt op de Dam in
Amsterdam gemaakt. Je kunt dit ‘peilmerk’ jammer genoeg niet zien, want hij
zit onder de grond begraven. Maar als je
goed naar beneden speurt vlak voor het
Koninklijk Paleis, zie je een putdeksel met
het opschrift ‘NP XXX’, waaronder de bout
verstopt zit! In de Stopera, het stadhuis van
de hoofdstad, is een zichtbare, heel speciale
NAP-paal gemaakt. Ga er eens langs als je
in de buurt bent. Want er is ook een dwarsdoorsnede van Nederland, in natuursteen
van 26 meter lang, waar je onder meer
ziet dat Schiphol 4,5 meter onder NAP ligt.
Naast de NAP-paal staan drie kolommen
met water. Twee geven de eb- of vloedstand
van de zee aan bij Vlissingen en IJmuiden,
de derde kolom geeft aan hoe hoog het
water (4,55 meter boven NAP) tijdens de
Zeelandramp van 1953 stond.
Alle hoogtes in Nederland worden gemeten
met het peilmerk op de Dam als beginpunt. Maar het
is natuurlijk lastig
als je in Brabant
woont en de
hoogte boven NAP
wilt weten terwijl
het meetbeginpunt in Amsterdam ligt! Daarom liggen door heel
Nederland, ook bij jou in de buurt, duizenden peilmerken. Dit
zijn meestal boutjes met het opschrift NAP, maar het zijn soms
ook bronzen platen of stenen in gebouwen en onder de grond
(hei)palen. Al deze peilmerken helpen om overal de hoogte ten
opzichte van het Normaal Amsterdams Peil te kunnen meten.
Peilmerken onder de grond heten ondergrondse merken. Doordat
de bovengrond verzakt inclusief de bebouwing waar de peil
merken in zitten, moet elke tien jaar alle peilmerken in Nederland
opnieuw hermeten worden.
2. Te veel water? Pompen maar!
Het Normaal Amsterdams Peil is niet alleen een handig meetpeil
om te weten hoe hoog je de dijken moet maken om te voor


komen dat het land erachter overstroomt. Het NAP wordt voor nog veel meer landmeetkundige zaken gebruikt. Zoals voor de aanleg van (spoor)wegen, kanalen, bruggen
en allerlei gebouwen. Ons land bestaat voor een groot deel uit water: rivieren, kanalen,
meren, sloten... Door bijvoorbeeld regen of smeltend ijs in de bergen kan er veel meer
water in rivieren of sloten komen. Tja, niemand zit erop te wachten dat ie niet meer over
de weg kan fietsen omdat die ondergelopen is. Of dat al je spullen nat zijn omdat jullie
huis een paar meter onder water komt te staan. Daarom houden ‘waterbeheerders’ (Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat, Hoogheemraadschappen en Waterschappen) goed in
de gaten hoe hoog het water staat ten opzichte van het NAP. De waterstanden van de
open wateren aan de kust variëren van min 1,80 meter bij eb tot plus 2,1 meter bij vloed
(Vlissingen) ten opzichte van NAP. Het waterpeil in de lage delen van Nederland liggen
vaak ver onder NAP tot wel min zeven meter bij Waddinxveen!
Staat het water te hoog? Dan gaan allerlei molens, pompen en andere waterwerken aan
de slag om het water naar andere plekken af te voeren. Staat het water te laag? Dan proberen de waterbeheerders water aan te voeren. Zo was het in 2003 zo’n droge zomer dat
de groente op de akkers in Delﬂand (bij Delft) te weinig water kreeg door de lage waterstand. Toen is vanuit het IJsselmeer via allerlei kanalen en slootjes over zeventig kilometer
lang water naar het Delﬂand gevoerd!
Het NAP is ook een handig ijkpunt om het peil van het grondwater te meten. Als het
grondwater te hoog staat, kan bijvoorbeeld een boer geen maïs op zijn land telen want
dan is het veel te nat.

Welk bedrijf zorgt voor welk water?
• Rijkswaterstaat zorgt onder meer voor dat het water
in ons land onder controle wordt gehouden om te
voorkomen dat er overstromingen ontstaan vanuit de
zee of door de grote rivieren en het IJsselmeer.
• Provincies beheren onder andere het grondwater,
maar ook waterwegen in de provincie zoals slootjes,
kanalen en meren.
• Hoogheemraadschappen en Waterschappen zijn
de waterbeheerders in stroomgebieden. Een stroomgebied is een gebied waar een kanaal of rivier doorheen stroomt. Deze waterbeheerders zorgen voor het
zuiveren van het afvalwater en de veiligheid. Denk
maar aan het zwemwaterverbod dat soms uitgegeven
wordt in de zomer omdat het water bijvoorbeeld
blauwalg bevat.
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•	Gemeenten zorgen via de riolering voor de afvoer van het afvalwater en het
regenwater.
• Waterleidingbedrijven zorgen voor schoon drinkwater.
Raden maar!
Voor hoeveel vierkante kilometer watersysteem is Rijkswaterstaat verantwoordelijk?
...................... (zet hier je antwoord)
Huiswerkopdracht 1: zoek en vind een peilschaal
Je hebt vast wel eens een peilschaal gezien: een blauw bord bij een brug of sluis waarop je
kunt lezen hoe hoog het water staat. Zo kunnen brugwachters aan het gemaalbeheer (de
mensen die onder andere pompen, molens en sluizen bedienen) doorgeven of de waterstand te hoog of laag staat ten opzichte van het NAP. Het gemaalbeheer beslist dan of er
water weggepompt moet worden of juist aangevoerd.
Zoek een peilschaal bij jou in de buurt (altijd bij het water: bel het waterschap bij jou in de
gemeente als je geen peilschaal kunt vinden) en zet hem op de foto. Plak de foto hieronder en zet de waterstand erbij. Kun je zien hoe ver het boven of onder NAP is?

plak hier je foto

Waterstand:
...................... meter boven/onder NAP



3. Wereldberoemd
Het Normaal Amsterdams Peil is wereldberoemd! In Europa wordt het NAP gebruikt
om de verschillende peilen met elkaar te kunnen vergelijken. Eerst werd het alleen in
Nederland gebruikt. Nu heeft bijna elk land haar eigen peil. Zo heeft Duitsland het
Normal Null en België het TAW (Tweede Algemene Waterpassing).
4. Rijkswaterstaat: de grote waterregelaar
Rijkswaterstaat (RWS) is een groot bedrijf van de overheid. Deze organisatie houdt zich
onder andere bezig met (bijna) alles wat met water te maken heeft in Nederland:
•	Het beschermen van Nederland tegen overstromingen door waterkeringen aan te leggen en te onderhouden: zoals dijken, sluizen, de Maeslantkering en de Oosterscheldewerken.
•	De bereikbaarheid in ons hele land via de (water)weg verbeteren en de verkeersveiligheid verhogen.
Raad maar:
Rijkswaterstaat zorgt voor het landelijke wegennetwerk en het waternetwerk (de grotere
waterwegen zoals rivieren en kanalen maar ook het IJsselmeer, het Ketelmeer en de
Waddenzee) in ons land. Hoeveel kilometer denk je dat dit water- en wegennetwerk bij
elkaar opgeteld is? Meer of minder dan 5000 km?
............................................... (zet hier je antwoord)

Werken bij Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is ook verantwoordelijk voor de autowegen in ons land en zorgt dat het verkeer veilig kan rijden,
zonder al te veel files. Rijkswaterstaat werkt door heel Nederland. Je kunt er bijvoorbeeld werken als:
• Sluis- of brugwachter: zorgt er onder andere voor dat de schepen op een veilige
manier de sluis of brug voorbij kunnen gaan.
•	Centrale verkeersbegeleider: houdt vanuit één punt in Nederland alle rijkswegen in de gaten. Hij kan bij file
een boodschap plaatsen op de borden boven de weg of kan bij een ongeluk de politie waarschuwen.
• Wegopzichter: zorgt ervoor dat werkzaamheden aan de weg goed uitgevoerd worden, let op of er onveilige
situaties tijdens het werk op de weg zijn, geeft advies over het onderhoud van de weg (bijvoorbeeld als er
een gat in de weg zit).
•	Verkeersleider: zorgt ervoor dat schepen elkaar veilig voorbij gaan in wateren waar veel verschillende soorten
schepen( zeevaart, binnenvaart en pleziervaart) varen.
• Opsporingsambtenaar: controleert en onderzoekt of water (zoals rivieren, meren, slootjes) vervuild is en
speurt naar onveilige schepen.
•	Projectleider: verantwoordelijk voor een klus zoals het maken van wegen of dijken, maar ook het onderhoud
van dit alles. Deze projectleider kan ook verantwoordelijk zijn voor verschillende meetklussen.

5. Het hoogste én laagste NAP-punt van Nederland
Even niet verder lezen dan deze vraag: waar ligt het hoogste NAP punt van Nederland?
Je hebt het misschien al geraden: dat ligt in Limburg, de provincie met de meeste heuvels
van ons land. Het punt ligt in de gemeente Vaals , bij het drielandenpunt Je herkent het
punt aan een mooie, oude steen met het opschrift ‘Hoogste punt van Nederland 322,5
MTR boven AP’.

Antwoord ‘raad maar’:
Iets minder dan 5000 km! Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor 3.260 kilometer wegennetwerk en 1.686 kilometer waternetwerk (bij elkaar: 4946 kilometer)!


Het laagste NAP-punt in Nederland is ontstaan toen de Zuidplas bij Nieuwerkerk aan den
IJssel werd drooggelegd in 1841. Dit meer was ontstaan doordat er honderden jaren lang
veen werd gebaggerd. Dit veen werd gedroogd tot turf en daarna gebruikt als brandstof
voor de kachel en het fornuis. De bodem van het meer lag bijna zes meter onder NAP.
Eén punt is nog lager en daar staat een monument: in het weiland, achter het pand van
een autozaak. Dit punt is 6,74 meter onder NAP, het áller, állerlaagste natuurlijke punt
van Nederland!

Volg de echte kustlijn!
Op 11 maart 2005 zijn op parkeerplaatsen langs een aantal snelwegen in Nederland 23
borden geplaatst die de ‘Echte Kust van Nederland’ aangeven. Deze ‘Echte Nederlandse
Kustlijn’ loopt langs de nul meter NAP-lijn. Al het land ten westen van deze lijn ligt dus
onder NAP, onder zeeniveau. Zonder dijken of duinen of de waterkeringen zoals de
Maeslantkering in Hoek van Holland of de Oosterscheldekering zou je hier natte voeten krijgen, zou alles dus onder water staan. De NAP nullijn loopt van Nieuweschans (bij
Groningen) tot Breda. Je kunt deze nulroute zelfs fietsen via fietsroute 9 van het Landelijk
Fietsplatform (zie www.fietsplatform.nl). Of je doet een stukje ervan, want de route is wel
445 kilometer lang!
Opdracht: teken hier de echte kustlijn in
Teken in het kaartje van Nederland
dat je hier vindt, de echte kustlijn in
die loopt van Nieuweschans tot Breda.
Controleer of jouw kustlijn klopt,
op het kaartje dat je vindt op pagina 4.

TEST NU JE
NAP-KENNIS
IN DE QUIZ OP DE
VOLGENDE PAGINA!



Nieuweschans

Breda

Doe de NAP-kennis quiz
1. Hoeveel van Nederland ligt onder NAP-niveau (onder zeeniveau?)
A. Minder dan de helft van het land
B. De helft
C. Meer dan de helft
2. Waarom is het (Normaal) Amsterdams Peil ooit bedacht?
A. Het is uitgevonden om op een nieuwe manier te meten
B. Om te zorgen dat Amsterdam niet opnieuw zou overstromen
C. Zo kon burgemeester Hudde zijn dijkstenen op de goede plek metselen
3. Welke grote stad zou aan zee liggen als er geen dijken waren?
A. Rotterdam
B. Tilburg
C. Amersfoort
4. Welk NAP punt vervangt de eeuwenoude stenen van burgemeester Hudde?
A. Het peilmerk onder de grond op de Dam in Amsterdam
B. De NAP paal in het stadhuis (de Stopera) in Amsterdam
C. De peilbouten in de provinciesteden van Nederland
5. Waar wordt het Normaal Amsterdams Peil allemaal voor gebruikt?
A. Als meetpunt zodat je weet waar je wel of niet kunt fietsen
B. Voor al het waterbeheer: zorgen dat het water niet te hoog of laag staat
C. Om te weten hoe diep het riool in de grond gelegd moet worden
6. Het hoogste NAP-punt ligt in het Limburgse Vaals, op ....
A. 322 meter
B. 365 meter
C. 435 meter
7. Waar wordt een peilmerk voor gebruikt?
A. Op een peilmerk zie je hoeveel meter je boven of onder NAP-niveau bent
B. Een peilmerk geeft aan hoe hoog het water staat
C. Een peilmerk helpt om overal in Nederland ten opzichte van het NAP te kunnen meten
8. H
 et NAP wordt ook gebruikt om het grondwaterpeil in de gaten te houden.
Waarom?
A. Een goed grondwaterpeil is belangrijk voor boeren, huizenbouwers, waterbeheerders...
B. Nederland overstroomt als het grondwaterpeil niet gemeten wordt
C. Een goed grondwaterpeil is onmisbaar bij de aanleg van zwembaden

Check hier je quiz-antwoorden
1. C 2. B 3. C 4. A 5. B 6. A 7. C 8. A
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Elke tien jaar opnieuw
meten
In ons land liggen maar liefst 30.000 peilmerken en ondergrondse merken! Die zijn
allemaal nodig om de hoogte ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil te kunnen
meten. De precieze hoogte is belangrijk voor bijvoorbeeld aannemers, wegenbouwers
en Waterschappen. Maar de stand van de bodem en de zeespiegel verandert (meestal)
langzaam. Daarom worden elke tien jaar alle peilmerken in Nederland opnieuw hermeten.
Er kan op drie verschillende manieren gemeten worden:
1. Waterpassen:	
	In ons land vind je op bijna elke kilometer een peilmerk. Bij het waterpassen worden
meerdere peilmerken gemeten die in een kring dicht bij elkaar liggen. Het meten
gebeurt met speciale apparatuur (de basis is de bekende waterpas). Misschien is het
ene peilmerk wat lager komen te liggen en het ander wat hoger. Het grappige is: als
je alle hoogteverschillen in die kring bij elkaar optelt, kom je uit op nul. De landmeters
gaan kilometer voor kilometer, kring voor kring, het hele land af. Na het meten en
rekenen krijgen de peilmerken nieuwe hoogten.
2. Hydrostatische waterpassing:	
	Een ingewikkelde naam voor waterpassen via of door het water. Want tijdens het
meten van de peilmerken komt een landmeter ook wel eens een brede rivier of zeearm tegen. Dan gaat hij waterpassen met lange buizen die op de bodem van de rivier
worden gelegd: van de ene naar de andere kant van de oever van de rivier of zee-arm.
De buis die gevuld is met water, werkt als een communicerend vat, zodat de water

spiegels in de buis aan beide uiteinden even hoog
staan (zie proef 4). Zo weet je dus heel precies waar
dezelfde hoogte ten opzichte van het NAP aan de
overkant van het water ligt. Deze manier van meten
wordt sinds 2003 niet meer gebruikt.
3. Meten via GPS:
	Hoogtes kunnen ook gemeten worden met het
Global Positioning Systeem. Dit systeem werkt met
24 satellieten die om de aarde draaien. Met behulp
van een computerprogramma kan dan nauwkeurig
van alles gemeten worden, dus ook de hoogte
metingen ten opzichte van het NAP.
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Huiswerkopdracht 2: zoek & vind vijf peilmerken!
Ook bij jou in de buurt liggen NAP-peilmerken. Je moet ze alleen even weten te vinden!
Vraag je leerkracht om de peilmerkspeurtocht in de buurt van je school. Ga op zoek,
vind de vijf peilmerken en vul hier de plaats in waar je ze gevonden hebt.
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................
5. ......................................................................................
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Aan de slag:
doe-het-zelf waterpassen
Je kent vast de waterpas die je ouders of buren hebben: een meestal langwerpige lat met
een glaasje erin waarin water staat. Met de waterpas meet je of een oppervlakte overal
dezelfde hoogte heeft, dus horizontaal is. Als de waterbel precies in het midden van
het glaasje staat, is het oppervlakte onder de waterpas horizontaal. Waterpassen wordt
veel gebruikt bij hoogtemetingen ten opzichte van NAP (zie pagina 11). Hier kun je op
verschillende manieren zelf waterpassingen uitvoeren. Succes!
Proef 1: zo werkt de waterpas
Nodig: waterpas
Zet de waterpas op een tafel. Staat het belletje in het midden? Dan is het tafelblad keurig
horizontaal, dus op gelijke hoogte. Zet de waterpas op verschillende oppervlakten en
ontdek dat niet alles wat op het oog horizontaal lijkt, soms best scheef kan zijn.

Proef 2: nieuwe ‘waterpas’ maken
Nodig: waterpas en doorzichtig schaaltje met water
Zet de schaal met water achter de waterpas.
Wat ontdek je?

Antwoord proef 2:
De vloeistof in de waterpas gedraagt zich hetzelfde als de vloeistof in de schaal.
De vloeistof blijft evenwijdig aan de waterpas.
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Proef 3: ontdek een natuurkundige wet
Nodig: doorzichtig schaaltje met water
Houd de schaal een KLEIN beetje scheef en kijk wat er met het oppervlakte van het water
gebeurt. Wat ontdek je?

Proef 4: ontdek de wet van de communicerende vaten!
Nodig: slangenwaterpas
Bij proef 4 ontdekte je dat vloeistof altijd gelijk blijft bij één vat (in deze proef was dat het
schaaltje). Gaat dat ook op als je meerdere vaten hebt? Vul de slang totdat er water staat
in beide peilglazen. Wat zie je?

Antwoord proef  en :
Ook bij meerdere vaten blijft het waterniveau gelijk! Dit komt door de open verbinding (de
slang dus!) tussen de twee vaten. Dit principe heet de wet van de communicerende vaten.
Op deze manier werkt de hydrostatische waterpassing (zie pagina 11).
Ook als je de schaal scheef houdt, blijft de vloeistof waterpas. Dit is een natuurkundige
wet: ongeacht hoe en waarin vloeistof zich bevindt, het blijft altijd waterpas.
1

Proef 5: nooit meer scheve posters in je kamer
Nodig: poster (of groot vel papier), slangenwaterpas
De slangenwaterpas is een handig meetmiddel om te weten of iets recht is. Zo hoef je niet
met een waterpas over de muur te schuiven om een poster recht te hangen. Probeer maar!
Houd de slangen op de plek waar de poster moet komen en kijk waar het water in beide
uiteinden op hetzelfde niveau is. Zet daar een potloodkruisje op de muur en hang de poster op. Dit kun je ook thuis proberen (met een tuinslang). Gegarandeerd hangen je posters
nooit meer scheef in je kamer!

1

Test: weet jij (nog) alles
over het NAP?
Beantwoord alle vragen (zonder in deze lesbrief te kijken!) en lever de lesbrief daarna in bij je docent.
1. De afkorting NAP staat voor: ...........................................................................
............................................................................................................................

2. Waarom is het handig te weten hoe hoog een gebied ligt ten opzichte van NAP?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Wat is een Hudde-steen?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

4. Een peilschaal dient voor:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5. Het water staat te hoog in de polder. Wat doet het Waterschap?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6. Waarom worden elke tien jaar de peilmerken hermeten?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
7. Op welke manieren kunnen de peilmerken gemeten worden
(noem er minimaal twee van de drie)?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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8. Wat is de ‘Echte Kustlijn’ die loopt van Nieuweschans naar Breda?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
9. Waar dient de hydrostatische waterpassing voor?
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
10. Hebben andere landen ook een NAP?
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Colofon
Deze lesbrief Normaal Amsterdams Peil is een uitgave van Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst.
Tekst: Marjoleine Tel
Eindredactie: Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst
Illustraties: 2D3D
Ontwerp: 2D3D

Deze lesbrief Normaal Amsterdams Peil is door leerkrachten van de eerste en tweede
klas VMBO gratis op te vragen bij de Servicedesk Data: 015 – 275 77 00 of per e‑mail:
servicedesk-data@rws.nl. Bij de lesbrief hoort een docenteninstructie.
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