
 

NL van boven in de klas 
Nederland gemaakt door de 
Nederlanders 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Alles in ons landschap is gemaakt door 
mensen. In de nieuw aangelegde 
landschappen zoals de Flevopolder is dat 
het beste te zien. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Landschap, inpolderen, Flevoland, 
planmatig landschap 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: ‘De strijd tegen het water’. 
 
Antwoorden 
1a C b Noord: klei - veeteelt, Zuidoost: 
zand - varkens, West:  veen - landbouw. 
2a Ze hebben bredere hoeven. b Zo zakken 
ze niet weg in de natte bodem. 3 
Nederland beschermen tegen het water 
en land winnen. 4 Aan de kaarsrechte 
lijnen, perfecte vakken voor land en 
alleen rechte wegen. 5 Het land wordt 
weer moeras, waar allerlei bijzondere 
planten en dieren zich vestigen. 6 Eigen 
antwoord. Bijvoorbeeld ja, want we 
hebben in Nederland bijna nergens meer 
echt natuurlandschap. Of nee, want in dit 
kleine land hebben we gewoon veel grond 
nodig voor landbouw of bewoning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Hoeveel boerenbedrijven zijn er in 
Nederland? 
A 50.000 
B 65.000 
C 80.000 
b De bodem bepaalt waar in Nederland we 
welke bedrijven hebben. Vul de tabel aan. 
 
waar bodem soort agrarisch 

bedrijf 
Noord  veeteelt 
Zuidoost zand  
West   
 
2a Wat is er speciaal aan de koeien in het 
Westland? 
b Waarom zijn ze zo gefokt? 
 
3 Welke twee doelen hadden de Zuiderzee-
werken van Cornelis Lely? 
 

 
 
4 Waaraan zie je dat dit een perfect 
voorbeeld is van planmatig landschap? 
 
5 Wat gebeurt er met het landschap als we 
er niet meer aan werken? Laat dat zien met 
het voorbeeld van de Oostvaardersplassen. 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Bijna heel Nederland bestaat uit 
planmatig landschap. We hebben in het 
kleine Nederland land nodig voor bewoning 
en landbouw. Vind jij dat er meer 
landschap aan de natuur moet worden 
teruggegeven? 
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