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Kinderen moeten wat van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur weten.
Daarover is iedereen het wel eens. Maar wat? Want deze leergebieden zijn in
beginsel oneindig groot en de leertijd is maar heel beperkt. Bovendien is niet
alles even belangrijk. Er zal dus geselecteerd moeten worden: wat is zó belangrijk
dat het tot voorwerp van onderwijs in de basisschool gemaakt moet worden? Een
zorgvuldige selectie maken en vervolgens al het mogelijke doen om ervoor te
zorgen dat leerlingen het geselecteerde daadwerkelijk leren, daar gaat het om.
Deze publicatie bevat een beschrijving van wenselijke leerinhouden voor
aardrijkskunde. Zij geeft antwoord op de vraag wat kinderen zouden moeten
leren van aardrijkskunde op de basisschool. Vergelijkbare publicaties verschijnen
ook voor aardrijkskunde en natuuronderwijs.

Op grond waarvan maak je keuzes? Waarom is het ene onderdeel belangrijker
dan het andere. Kiezen vraagt zorgvuldige afwegingen op basis van bepaalde
criteria. Anders wordt het een kwestie van individuele voorkeuren. De opstellers
van deze beschrijving hebben de methode gehanteerd van de cultuur-
pedagogische discussie. Op basis van criteria uit verschillende disciplines en met
raadpleging van vakinhoudelijke deskundigen hebben zij op systematische wijze
afwegingen gemaakt en hun afwegingen verantwoord. Natuurlijk blijven keuzes
discutabel. Dat is niet erg als de overwegingen maar geëxpliciteerd worden, zodat
iedereen kan nagaan waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Maar er zijn toch kerndoelen en methodes? De kerndoelen zijn te globaal om
scholen voldoende houvast te geven bij leerstofkeuze. Bovendien zijn ze niet
inhoudelijk verantwoord. De methodesamenstellers hebben hun eigen hoogst
persoonlijke keuzes gemaakt omdat er nu eenmaal geen publicaties zijn waar ze
zich op kunnen baseren.

Overigens is het niet nieuw om op systematische wijze na te denken over de
gewenste inhoud van het basisonderwijs. Er is een traditie die in Nederland
lange tijd gemeengoed was. Zo werd bijvoorbeeld tegen het eind van de dertiger
jaren op initiatief van de Inspectie van het onderwijs voor het eerst de ‘Leidraad
van de derde hoofdinspectie’ gepubliceerd, waarin advies gegeven werd over
leerstof die de inspectie de moeite waard achtte om in het lager onderwijs aan de
orde te stellen. De naam leidraad gaf goed aan dat het document gezien de
vrijheid van onderwijs niet meer kon en wilde zijn dan een raadgever bij de
eigen keuze van scholen voor bepaalde leerinhouden. Uit het feit dat deze
leidraad tot in de jaren zestig regelmatig werd herdrukt, blijkt dat ze indertijd
zeker in een behoefte voorzag.

Cito is begonnen met dit omvangrijke werk omdat toetsontwikkeling haar
hiertoe dwingt. Wereldoriëntatie vormt een onderdeel van de Eindtoets
Basisonderwijs, het Leerlingvolgsysteem en de Periodieke peilingen van het
onderwijsniveau. Voor al deze projecten is het van wezenlijk belang dat de
relevante onderwijsdoelstellingen duidelijk geëxpliciteerd worden. Bij iedere
toetsopgave dringt zich namelijk de vraag op: moeten de leerlingen dit weten of
kunnen, betreft de opgave voor leerlingen relevante kennis of vaardigheden?
En dan blijkt telkens dat er geen documenten bestaan waarin voldoende helder
wordt aangegeven en verantwoord welke leerinhouden onderwerp van evaluatie
kunnen zijn. Deze publicatie wil in deze leemte voorzien.

Voorwoord
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Aan de cultuurpedagogische discussie en daarmee aan de realisatie van deze
domeinbeschrijving hebben velen een bijdrage geleverd. Naast de kerngroep
hebben voor specifieke onderdelen vakinhoudelijke deskundigen een bijdrage
geleverd. Ik dank iedereen voor zijn of haar bijdrage in de overtuiging dat deze
publicatie een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het
aardrijkskundeonderwijs. Een helder beeld van de gewenste opbrengst is
immers voorwaarde voor effectief onderwijs.

Linde van den Bosch
Unitmanager Primair onderwijs
2002

Voorwoord bij de tweede gewijzigde druk

De domeinbeschrijving aardrijkskunde is sinds de eerste uitgave in 2002 een
veelgelezen document geworden. De lezers zorgden ervoor dat de discussie over
de inhoud van het vak aardrijkskunde op de basisschool niet gestopt is bij de
afsluiting van de cultuurpedagogische discussie in 2002. Met name in de kring
van docenten op de Pabo's zijn hoofdstukken uit de domeinbeschrijving
regelmatig onderwerp van gesprek. De recente aandacht voor vakinhouden in
hun onderwijs speelt hierbij ongetwijfeld een rol. De kritiek richt zich vooral op
het ontbreken van enkele belangrijke begrippen in de domeinbeschrijving voor
aardrijkskunde. Zonder de opbouw van de domeinbeschrijving geweld aan te
doen, is in deze gewijzigde herdruk in de bestaande tekst een plek gevonden voor
een korte beschrijving van vulkanisme (bij Hoogte en reliëf), weer (bij Klimaten)
en bestuur (bij Bevolking).
Op basisscholen is de achterin de domeinbeschrijving opgenomen lijst met
toponiemen een standaard geworden. De veranderingen op de kaart van Oost-
Europa waren de directe aanleiding om deze lijst aan te passen. In 2008 is de lijst
met toponiemen door een commissie van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap geactualiseerd en heroverwogen. Vanwege de
gebruikswaarde van een minimumlijst na de basisschool, leverden hier ook
leerkrachten uit het voortgezet onderwijs een bijdrage.
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1.1 Ter introductie

Deze domeinbeschrijving is een beschrijving van wenselijke inhouden voor
aardrijkskunde. Ze maakt deel uit van een reeks van drie delen: Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Natuuronderwijs; tezamen geven ze een compleet overzicht van
wenselijke leerinhouden voor de oriëntatie op mens en wereld.

Domeinbeschrijvingen hebben hun eigen plaats temidden van publicaties
waarin kennis wordt gepresenteerd. Een domeinbeschrijving moet bijvoorbeeld
niet verward worden met een leerboek voor het basisonderwijs. In een domein-
beschrijving wordt de leerstof beknopt geformuleerd in taal voor volwassenen,
die voor leerlingen van de basisschool veel te moeilijk is. De leerstof moet eerst
didactisch worden bewerkt om haar geschikt te maken als leerstof voor
kinderen (bijvoorbeeld in de vorm van een leerboek).
Een domeinbeschrijving onderscheidt zich ook van een encyclopedie, die met
haar informatie in de eerste plaats streeft naar een zekere mate van
compleetheid: over ieder onderwerp moet iets geschreven worden. Er wordt
minder gelet op de samenhang in de informatie, terwijl deze bij een domein-
beschrijving juist voorop staat.
Ten slotte is er ook een tegenstelling tussen een domeinbeschrijving en een
vakwetenschappelijke publicatie. Bij deze laatste uitgave streeft men ernaar iets
nieuws te beweren en begeeft men zich op de grens tussen weten en niet-weten
op een gebied waar de aannemelijkheid van een bewering of een theorie nog
volop ter discussie staat. Een domeinbeschrijving beperkt zich tot beproefde
kennis, die als cultureel gemeengoed beschouwd kan worden.

De domeinbeschrijving Aardrijkskunde bevat inhouden uit de kennisgebieden
die in artikel 9.2 van de Wet op het primair onderwijs aangeduid worden als:
‘a. aardrijkskunde, ‘d. maatschappelijke verhoudingen’ en ‘e. geestelijke
stromingen’. Aardrijkskunde omvat hier dus meer dan aardrijkskunde in de zin
van de wet. Dit komt omdat we in de domeinbeschrijvingen getracht hebben alle
in de wet genoemde kennisgebieden te beschrijven binnen drie vakgebieden:
aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. We benadrukken op die
manier de samenhang in de leerinhouden en gaan versnippering van de
inhouden in telkens weer nieuwe kennisgebieden en thema’s tegen. Dit kan het
beste door voort te bouwen op beproefde tradities in het onderwijs. Voornoemde
vakken zijn tot nu toe steeds in staat geweest zich naar inhoud en didactiek aan
te passen aan de eisen van de tijd. Overigens betekent het feit dat de domein-
beschrijvingen zijn opgebouwd volgens vakgebieden niet automatisch dat

1 Totstandkoming van de domeinbeschrijvingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de totstandkoming van de domein-

beschrijvingen voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-

onderwijs. We geven aan waarom we gekozen hebben voor een

cultuurpedagogische discussie en vergelijken domeinbeschrijvingen,

kerndoelen en leerplannen met elkaar. Tot slot leggen we uit waarom

we bij aardrijkskunde gekozen hebben voor een thematische indeling.
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wereldoriëntatieonderwijs ook in de klas in vakgebieden zou moeten worden
aangeboden. Een probleemgestuurde of een belangstellingsgerichte aanpak en
allerlei andere vormen van presentatie van de leerstof zijn ook mogelijk.

Deze domeinbeschrijvingen wereldoriëntatie vormen alweer de derde generatie
in een reeks. Eerdere domeinbeschrijvingen wereldoriëntatie verschenen in
1990/19911 en in 19952.
De domeinbeschrijvingen uit 1990/1991 bevatten vooral een opsomming van de
inhouden van de destijds gebruikte methoden, aangevuld met enkele nieuwe
inhouden die nog niet of nauwelijks in methoden voorkwamen, maar wel
wenselijk geacht werden door vakdidactici. Op de inhoud van deze domein-
beschrijvingen kwam veel kritiek. Veel leerstof was volgens deskundigen vanuit
leer- en ontwikkelingspsychologische gezichtspunten ongeschikt voor kinderen.
Ook was er kritiek op de overmaat aan feiten en het gebrek aan samenhang die
deze domeinbeschrijvingen kenmerken. Omdat de inhoud een weerslag was
van de schoolboeken, richtte de kritiek zich in feite op de inhoudelijke keuzes
van de schoolboekenauteurs.

In 1995 werd de peiling wereldoriëntatie herhaald. Als basis voor de tweede
peiling gebruikten we een door ons herziene versie van de eerste domein-
beschrijving3. Deze versie was vanwege de genoemde kritiek aanzienlijk minder
uitgebreid dan de eerste versie. Ongeschikte leerstof was weggelaten en om
meer samenhang aan te brengen werden tal van onderwerpen en aspecten
samengevoegd en gecomprimeerd. De werkwijze veranderde echter niet. Nog
steeds bestond de domeinbeschrijving vooral uit een opsomming van feitelijk
voorkomende inhouden, waardoor de kans niet denkbeeldig was dat de leerstof
nog te weinig samenhang vertoonde, hier en daar verouderd was of anderszins
voor kinderen niet adequaat was. Hierdoor bleef deze domeinbeschrijving een
(te) beperkte basis voor peilingsonderzoek (PPON), Eindtoets,
Leerlingvolgsysteem en andere evaluatie-instrumenten.
Andere beschrijvingen van inhouden voor wereldoriënterende vakken die
konden dienen als validering van onderzoek, waren tot nu toe niet voorhanden.
Kerndoelen waren voor dit doel te globaal en vakdidactici boden weinig houvast
bij de vraag welke inhouden de moeite waard zijn om over te dragen. Tot nu toe

1  Cappers, R.T.J., H.W. Notté en H.B. Wagenaar, Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 0:

Algemeen. PPON-werkdocument nr. 19. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1991.

Cappers, R.T.J., Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 1, 2 en 3: Natuurkunde, Biologie en

Natuurkundige Aardrijkskunde. PPON-werkdocument nr. 20, 21, 22. Arnhem, Instituut voor

Toetsontwikkeling, 1990/1991.

Notté, H.W. en H.B. Wagenaar, Domeinbeschrijving wereldoriëntatie Deel 4, 5 en 6: Maatschappelijke

verhoudingen en geestelijke stromingen, Aardrijkskunde in gebieden en geschiedenis in perioden.

PPON-werkdocument nr. 23, 24, 25. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1990.

2  Weerden, J. van, Balans van het wereldoriëntatieonderwijs aan het einde van de basisschool.

PPON-reeks nr. 5, p. 190 e.v. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1993.

3  Cappers, R.T.J., H.W. Notté en H.B. Wagenaar. Domeinbeschrijving wereldoriëntatie. Arnhem,

Instituut voor Toetsontwikkeling, 1995.
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concentreren zij zich vaak meer op de vraag hoe een vak gegeven moet worden,
dan op de vraag wat de inhoud zou moeten zijn.

De vraag was hoe we een betere methode konden vinden om de inhouden voor
wereldoriëntatie te legitimeren. Vruchtbaar leek hier het voeren van een cultuur-
pedagogische discussie naar een idee van prof. dr.J.D. Imelman4. In samenwerking
met Imelman en dr. W.A.J. Meijer heeft de Citogroep een vorm voor deze werk-
wijze bedacht die moest leiden tot een beschrijving van wenselijke leerstof5.
Vervolgens is op initiatief van de Citogroep aan de domeinbeschrijvingen
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuuronderwijs gewerkt van 1994 tot 2002.
Met deze publicatie tonen we aan dat een cultuurpedagogische discussie niet
alleen theoretisch denkbaar is, maar ook praktisch uitvoerbaar.

In de volgende paragrafen gaan we kort in op de idee van de cultuur-
pedagogische discussie, op de aard van het vak aardrijkskunde en op de door
ons gekozen indeling. Lezers die uitsluitend geïnteresseerd zijn in de resultaten
verwijzen we meteen naar paragraaf 1.6 van dit hoofdstuk: de leeswijzer voor
de hoofdstukken 2 tot en met 6. In deze hoofdstukken worden de inhouden voor
aardrijkskunde beschreven, ingedeeld in Aarde en landschappen, Bevolking,
Landbouw, Industrie en Dienstverlening. De lijst met topografische namen in
hoofdstuk 7 maken de beschrijving van basiskennis voor de basisschool
compleet. De lijst kwam tot stand in samenwerking met het Koninklijk
Nederlands Aardrijkskundig Genootschap.
Lezers die meer willen weten over de cultuurpedagogische discussie dan in
deze inleiding wordt vermeld, verwijzen we naar de informatie op de internet-
site van de Citogroep: www.citogroep.nl. U vindt daar ook een uitgebreide
verantwoording van de domeinbeschrijvingen. Bovendien kunt u daar zelf
meedoen aan het vervolg van deze cultuurpedagogische discussie.

1.2 Cultuurpedagogische discussie

Wie een leerboek schrijft, een les voorbereidt, kerndoelen bedenkt of een toets
maakt, wordt gedwongen na te denken over hoofd- en bijzaken van de leerstof.
Welke inzichten hebben kinderen nodig om straks volwaardig aan de
samenleving te kunnen deelnemen en welke kunnen we achterwege laten?
Bij de beantwoording van deze vraag laat men zich leiden door tradities, door
maatschappelijke eisen en door de mode. Het antwoord verandert met de tijd:
sommige zaken worden geschrapt, andere worden toegevoegd.
Wie over de vraag naar wenselijke inhouden nadenkt, heeft behoefte aan drie
soorten kennis: 
● kennis over kinderen, over hun ontwikkeling, hun vermogen tot leren en

hun belangstelling;
● kennis van de cultuur of van bepaalde onderdelen daarvan, bijvoorbeeld

economie, gezondheidszorg, kunst;
● pedagogische kennis op basis waarvan men de belangen van kinderen en

cultuur op elkaar betrekt.
Bij een goede leerkracht is deze kennis in zekere mate in één persoon verenigd.
Daardoor is hij in staat af te wegen welke leerstof uit een voorgeselecteerd
aanbod geschikt is voor zijn klas.
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Makers van kerndoelen, van leerdoelen en van landelijke toetsen stellen de
vraag naar de meest wenselijke inhouden op het niveau van algemene culturele
vorming voor iedereen. Op dit niveau kan de vereiste deskundigheid niet in één
persoon verenigd zijn. Het ligt voor de hand hier een forum van deskundigen in
te schakelen die hun sporen verdiend hebben op respectievelijk ontwikkelings-
psychologisch gebied, op een bepaald cultureel gebied en op het gebied van de
pedagogiek. Onder pedagogiek verstaan we hier de wetenschap waarin de
verhouding tussen cultuur en kind aan de orde is. Door in een open discussie
elkaar te informeren over het belang van bepaalde leerstof, door uiteenlopende
aanspraken, benaderingen en inzichten te wegen op hun waarde, door elkaar
aan te vullen en te corrigeren op eenzijdigheden zou men tot overeenstemming
moeten kunnen komen over de leerstofkeuze. Deze procedure noemen we de
cultuurpedagogische discussie6.

We onderscheiden vier soorten argumenten in discussies over de inhoud van de
algemene vorming: 
● Maatschappelijke argumenten
Redeneringen die uitgaan van de maatschappelijke functie van funderend
onderwijs. Welke inzichten hebben kinderen nodig om tot kritisch oordelende
en gewetensvol handelende volwassenen op te groeien?
● Kennistheoretische argumenten
Redeneringen die betrekking hebben op de aard van het kennen. Kennis waarin
ingeleid wordt, maakt altijd deel uit van gebieden of categorieën van kennis met
elk hun eigen concepten, denkvormen, verklaringswijzen en waardeoriëntaties.
Historische kennis is bijvoorbeeld van een andere aard dan economische kennis
en beide soorten verschillen weer van natuurkundige kennis. In een algemeen
vormend leerplan moet ruimte zijn voor de verschillende denkvormen.
Algemene vorming verdraagt geen eenzijdigheid op dit punt.
● Vakinhoudelijke argumenten
Redeneringen die betrekking hebben op de binnen een vakgebied ontwikkelde
kennis. Met vakinhoudelijke argumenten wordt erop toegezien dat de voor leer-
stof gekozen kennis recht doet aan de traditie of het vak. Bijzaken moeten niet
tot hoofdzaken worden verheven of omgekeerd. Bepaalde hoofdzaken kunnen
domweg te moeilijk zijn voor kinderen van een bepaalde leeftijd, al kunnen ze
soms zozeer vereenvoudigd worden dat de essentie van de vakinzichten geen
geweld wordt aangedaan.

4  Imelman, J.D., R. Tolsma, De identiteit van (bijzonder) onderwijs als een modern normatief

probleem. Pleidooi voor een cultuurpedagogische discussie. Pedagogische Studiën, 64 (1987),

pp. 390-404.

5  Wagenaar, H.B., Ontwikkeling van een domeinbeschrijving op basis van een cultuurpedagogische

discussie. Arnhem, Instituut voor Toetsontwikkeling, 1994.

6  Wagenaar, H.B., Cultuurpedagogische discussie en leerplanontwikkeling in Nederland. In: Meijer,

W.A.J., P.A. van der Ploeg, D.T. Thoomes, Pedagogiek als tijdrede. Intro, Baarn, 1999, p. 33-45.

Ploeg, P.A. van der, J.D. Imelman, W.A.J. Meijer, H.B. Wagenaar, De overheid als bovenmeester. Intro,

Baarn, 1999.

Imelman, J.D., Een cultuurpedagogisch pleidooi voor het onderwijs. Socialisme en Democratie,

56 (1999), p. 125-132.
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● Leer- en ontwikkelingspsychologische argumenten
Het gaat hier om redeneringen die de mogelijkheden en kwaliteiten van
kinderen in het geding brengen. De didactische vormgeving is hierbij niet aan
de orde, wel de vraag of de kennis en vaardigheden die in het geding zijn,
leerbaar zijn voor de doelgroep, gelet op leeftijd en achtergrond.

Naast deze structuur van vier soorten argumenten hebben cultuurpedagogische
discussies de volgende kenmerken of spelregels:
● Redelijkheid
Deelnemers aan de discussies hebben een open gesprekshouding. Ze hebben
besef van de betrekkelijkheid van perspectieven en opvattingen, met name van
die van de eigen zienswijze en inzichten. De kracht van argumenten is
doorslaggevend. Niemand kan zich beroepen op status, traditie, op overtuiging
of gedrevenheid om zijn inbreng meer gewicht te geven.
● Cultuurpedagogische discussies zijn principieel onaf
Cultuur is dynamisch. Voortdurend veranderen inzichten, waarden en andere
condities waaronder kinderen groot worden. Daarom moet leerstof van tijd tot
tijd heroverwogen worden. Cultuurpedagogische discussies zijn dus nooit echt
afgerond. De uitkomsten zijn altijd voorlopig en voor verbetering vatbaar.
Daarom moeten dit soort discussies periodiek gevoerd worden.
● Thematische beperktheid
De cultuurpedagogische discussies zijn themagericht. Het thema kan breed en
globaal zijn, zoals een discussie over het kader van de leerstof van het funderend
onderwijs; het thema kan ook beperkt zijn, zoals een discussie over een deel van
een bepaald vakgebied voor een bepaald leerjaar van een bepaald schooltype.
De cultuurpedagogische discussies van de Citogroep zijn thematisch beperkt.
Ze gaan over de leerstof voor het basisonderwijs op het gebied van ‘Oriëntatie
op mens en wereld’.
● Openheid
Cultuurpedagogische discussies staan open voor iedereen. De procedure is
transparant. De uitkomsten zijn openbaar en worden doorzichtig verantwoord.
Uitvoerige verslaglegging zorgt ervoor dat de discussie voor iedere
belangstellende en belanghebbende toegankelijk is, zodat iedereen op de
resultaten verder kan denken en deze gedachten ook weer kan inbrengen.

1.3 Cultuurpedagogische discussies wereld-
oriëntatie van de Citogroep 

De discussies zijn gevoerd door een kerngroep, die per onderwerp is aangevuld
met één of meer vakinhoudelijke expert(s)7. De kerngroep was bij alle
bijeenkomsten aanwezig. De groep van experts werd per onderwerp op grond van
specifieke deskundigheid uitgenodigd. De kerngroep bestond uit de personen die
de discussies voorbereidden, aangevuld met twee pedagogen, een ontwikkelings-
psycholoog, een vertegenwoordiger van de SLO en van de Inspectie van het
Onderwijs. Deze vertegenwoordigers zijn uitgenodigd vanwege het belang van
hun instellingen bij de beleidsvorming en controle rond de inhouden van het
onderwijs.
Als uitgangspunt voor de discussies golden steeds concrete onderdelen van het
curriculum van de basisschool, waarvan empirisch was vastgesteld dat ze tot de
algemeen aanvaarde leerstof behoren. PPON-gegevens over het feitelijk aanbod
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van leerstof en de feitelijke prestaties boden daarbij een realistische begin-
situatie. Door bij het vaststellen van wensen rekening te houden met de feiten,
kon voorkomen worden dat men de wensen, zowel voor het aanbod als voor het
effect, onrealistisch hoog stelde.

Over elk onderwerp zijn drie tot vijf vergaderingen gehouden. De medewerkers
van de Citogroep stelden als voorbereiding van elk onderwerp een reader en een
eerste concept van een domeinbeschrijving samen. Voor de eerste versie waren
de domeinbeschrijvingen van PPON uitgangspunt; hierin werd een opsomming
gegeven van de inhoud van vigerende onderwijsmethoden en aan kerndoelen
gerelateerde kennis. Het doel van elke eerste vergadering was het formuleren van
voorstellen om het gemaakte concept te verbeteren. Aan de hand van uitvoerige
notulen werden de volgende versies vervaardigd en opnieuw besproken.

Op deze manier zijn in de loop der jaren de volgende onderwerpen besproken:
● voor aardrijkskunde: Landbouw, Bevolking, Landschappen, Industrie en

Dienstverlening; 
● voor geschiedenis: Prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe tijd: de

Republiek, Nieuwste tijd: 19e eeuw, Nieuwste tijd: 20e eeuw;
● voor natuuronderwijs: Organismen, waarnemen en reageren, Stofwisseling

en kringloop, Voortplanting en ontwikkeling, Natuurkunde en techniek.

Het bleek mogelijk binnen deze ordening alle leerstof voor wereldoriëntatie te
beschrijven die voor de basisschool wenselijk geacht wordt. Leerstof voor
geestelijke stromingen en staatsinrichting kon bijvoorbeeld worden
ondergebracht bij geschiedenis, voornamelijk bij de 20e eeuw en natuur- en
milieueducatie, gezond en redzaam gedrag en techniek grotendeels bij natuur-
onderwijs en aardrijkskunde. Daarmee is een zo groot mogelijke samenhang
bewerkstelligd. Verdere integratie van vakken was onwenselijk, omdat alle
hierboven genoemde vakken eigen gezichtspunten op de werkelijkheid
vertegenwoordigen.Verdere integratie zou die gezichtspunten diffuus maken.

Zoals reeds gezegd, betekent deze ordening niet dat het onderwijs in de klas
ook per se volgens de hier genoemde onderdelen moet worden afgewerkt. Het is
goed mogelijk om op basis van deze domeinbeschrijvingen een thema- en/of
projectgericht curriculum te ontwerpen, bijvoorbeeld door uit te gaan van
maatschappelijke problemen of belangstelling van leerlingen. Daarbij moet
natuurlijk wel gelet worden op het aanleren van verschillende benaderingen,
denkwijzen en waardeoriëntaties die inherent zijn aan de genoemde school-
vakken.

7  Een volledige lijst van deelnemers met specificaties is te vinden in het colofon. Er is telkens

aangegeven aan welk onderdeel of welke onderdelen ze hebben meegewerkt.
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1.4 Domeinbeschrijving als onderwijskundig
document

Hoewel de domeinbeschrijvingen in eerste instantie gemaakt zijn in opdracht
van de Citogroep met de bedoeling goede toetsen te kunnen maken, kunnen ze
ook van betekenis zijn voor het ontwerpen van lessen, het geven van instructies
en het bijscholen in vakinhoudelijke kennis. We denken hierbij aan:
● educatieve uitgeverijen die een houvast kunnen vinden in de keuze van de

leerinhouden voor hun methoden;
● basisscholen zelf, waar leerkrachten in de domeinbeschrijvingen een ijkpunt

kunnen vinden bij de vraag of hun onderwijs inhoudelijk relevant is;
● lerarenopleidingen, die de domeinbeschrijvingen als een kader kunnen zien

voor de inhoudelijke kennis van hun studenten;
● ten slotte zou ook de overheid baat kunnen hebben bij een domein-

beschrijving als uitgangsmateriaal bij het herzien van kerndoelen.
In al deze functies zijn de domeinbeschrijvingen steeds bedoeld voor
volwassenen en is het taalgebruik dus niet afgestemd op de kinderen voor wie
de leerstof uiteindelijk bedoeld is.

De domeinbeschrijving is een ander document dan een opsomming van
kerndoelen of een leerplan. Voor de duidelijkheid zetten we de belangrijke
verschillen en overeenkomsten tussen domeinbeschrijvingen, kerndoelen en
leerplannen op een rij.

In de domeinbeschrijvingen wordt een overzicht gegeven van het totaal aan
wenselijke leerdoelen voor wereldoriëntatie. Deze doelen zijn door kind- en
cultuurkenners gekozen tegen de achtergrond van pedagogische haalbaarheid
en wenselijkheid. De redenen voor het al dan niet opnemen van bepaalde leer-
stof wordt daarbij vastgelegd. Dat betekent dat bij domeinbeschrijvingen sprake

Domeinbeschrijvingen Kerndoelen Leerplannen

Opsomming van door kind- en

cultuurkenners wenselijk

geachte doelen en inhouden

Opsomming van wettelijk

voorgeschreven doelen en

inhouden

Opsomming van de door een

individuele school gekozen

doelen en inhouden

Expliciet verantwoord Niet expliciet verantwoord Al dan niet expliciet

verantwoord in een school-

concept

Dienen als basis voor

onderzoekers, methode-

schrijvers, leraren en leraren-

opleiders

Dienen als richtlijn voor

onderzoekers, methode-

schrijvers, leraren en leraren-

opleiders

Dienen als basis voor

onderwijs op één school

Gedetailleerd uitgewerkt Globaal geformuleerd Gedetailleerd uitgewerkt

Hebben een aan de vaktraditie

ontleende ordening

Hebben een aan de Wet op het

primair onderwijs ontleende

ordening

Hebben een didactische

ordening
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is van een beredeneerd voorstel, dat een vruchtbare basis kan zijn voor verdere
discussie.

Domeinbeschrijvingen komen voort uit een cultuurhistorische benadering van
leerstof; de vraag welke inhouden belangrijk zijn, bouwt voort op de antwoorden
die vroeger zijn gegeven en sluit aan bij de vaktraditie. Deze vaktraditie houdt in
dat de basisscholen wereldoriëntatie aanbieden in de vakken aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs. Dat is voor 80% van de scholen het geval. Het
woord ‘vaktraditie’ slaat echter niet zozeer op de inhouden, maar op de
aanbiedingswijze, want de doelstellingen binnen deze vakken zijn in de loop der
jaren sterk veranderd. De schoolvakken zijn door de jaren heen steeds in staat
geweest zich aan te passen aan de maatschappelijke eisen van de tijd. De
vakken zijn daarbij echter steeds beschermd tegen al te drastische
aanpassingen die gekwalificeerd zouden kunnen worden als ‘modieuze trends’,
of als ‘waan van de dag’. Dat komt doordat de inhouden van schoolvakken
behalve door de reeds genoemde maatschappelijke verlangens nog door een
andere poot geschraagd worden. Die andere poot wordt gevormd door beproefde
theoretische kaders van de universitaire disciplines geografie, geschiedenis en
natuurwetenschappen. Uiteraard bestaat er geen rechtlijnige relatie tussen het
wetenschappelijk vak en het schoolvak; bij basisschoolleerlingen worden de
leerdoelen en het leren door andere functionaliteiten en leer- en ontwikkelings-
psychologische criteria bepaald dan bij studenten die opgeleid worden tot
wetenschapper. Wel geldt dat vakwetenschappelijke kaders elk vanuit hun eigen
gezichtspunt samenhang brengen in een veelheid van feiten en wensen
aangaande een concreet maatschappelijk probleem. Een uitsluitend thematische
aanpak van een probleem creëert vaak een bonte lappendeken van feiten en
meningen die eerder verwarring wekt dan orde schept.

In de kerndoelen is ook een keuze gemaakt voor bepaalde leerdoelen. Hoewel
pedagogische motieven ongetwijfeld belangrijk zijn, fungeren kerndoelen toch
vooral binnen een kader van politieke beweegredenen. De functie van kern-
doelen is vooral een wettelijk toetsingskader te scheppen voor kwaliteits-
controle op onderwijsinhouden door de overheid. Het is daarbij van belang een
politieke meerderheid te vinden. Naarmate doelen globaler geformuleerd zijn,
geven ze meer ruimte voor een eigen invulling en minder aanleiding tot
meningsverschillen en ontstaat er gemakkelijker consensus. Daarom is het niet
verwonderlijk dat kerndoelen, vergeleken met domeinbeschrijvingen zeer
globaal zijn en dat een expliciete inhoudelijke verantwoording van de keuzes
achterwege blijft.

Wat hun ordening betreft zijn kerndoelen gebonden aan de kaders die de Wet
op het primair onderwijs geeft. Onder – wat in de kerndoelen genoemd wordt –
‘Oriëntatie op mens en wereld’ worden maatschappelijke thema’s, zoals
‘milieu’, ‘gezond en redzaam gedrag’ en ‘techniek’ en vakinhouden, zoals
‘aardrijkskunde’, ‘geschiedenis’ en ‘natuuronderwijs’ naast elkaar genoemd.
Het blijft in de kerndoelen echter onduidelijk hoe vakinhoudelijke doelen van
biologie zich verhouden tot de maatschappelijk-thematische doelen van milieu
en gezond gedrag.

Voor de scholen fungeren de kerndoelen als voorschriften van de overheid voor
de invulling van het leerplan. In een leerplan worden de doelstellingen en werk-
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wijzen van een school beschreven. Deze doelen en werkwijzen worden, binnen
de randvoorwaarden van de kerndoelen, gekozen op basis van een school-
concept; dat is een document waarin de ideeën over opvoeding en onderwijs op
die school leven. De leerstof wordt hier op een gedetailleerd niveau vastgelegd.

In het leerplan, waarin gekozen wordt voor bepaalde wereldoriëntatiemethoden,
wordt het spanningsveld tussen de maatschappelijk-thematische en de vak-
inhoudelijke ordening op concreet niveau opgelost. In veel bestaande leerplannen
is de spanning tussen een maatschappelijk-thematische aanpak en een meer
vakinhoudelijke opzet nog steeds niet opgelost. Toch is er een beweging merkbaar
naar een meer vakinhoudelijke benadering, zonder dat de thematische aanpak
verwaarloosd wordt. De onderhavige domeinbeschrijvingen kunnen bij deze
herbezinning een rol spelen.

1.5 Domeinbeschrijving aardrijkskunde

Geografisch besef

Aardrijkskunde op de basischool is gericht op de ontwikkeling van geografisch
besef bij kinderen. Dit geografisch besef bouwt voort op het vermogen tot
ruimtelijke oriëntatie van het jonge kind en wordt verder in het basisonderwijs
ontwikkeld door de volgende samenhangende activiteiten:
● Stimulering van een geografische denkwijze. Bij het verwerken van

informatie over de wereld leren kinderen verschijnselen ordenen en
regionale verscheidenheid ontdekken. Ze doen dat door bij verschijnselen
in de wereld vragen te stellen, zoals ‘Wat zie ik?’, ‘Waar zie ik dat?’, Waarom
zie ik dat daar?’. Kaart en atlas zijn onmisbare hulpmiddelen bij de
beantwoording van deze vragen.

● Stimulering van de geografische beeldvorming. Kinderen ontwikkelen een
beeld van de ligging van steden, wateren en gebieden op aarde. Ze leren ook
over de landschappen die ze er aantreffen en de mensen die er wonen.
Stereotiepe beeldvorming wordt vermeden door uit te gaan van feiten, niet
van vooropgezette meningen. Eenzijdige beeldvorming wordt vermeden
door aandacht te besteden aan aspecten van natuur, politiek, economie en
levensbeschouwing.

In het basisonderwijs krijgen de eigen regio en de rest van Nederland speciale
aandacht.

Zowel voor de ontwikkeling van de geografische denkwijze als de geografische
beeldvorming is basiskennis nodig. Deze basiskennis bestaat uit belangrijke
begrippen die het mogelijk maken om verschijnselen in gebieden en de
onderlinge relaties adequaat te beschrijven.

Kerndoelen

In de Wet op het basisonderwijs is aardrijkskunde één van de kennisgebieden
naast geschiedenis en natuuronderwijs, waaronder biologie. In de kerndoelen
voor het basisonderwijs worden in het hoofdstuk ‘Oriëntatie op mens en
wereld’ de kennisgebieden verder uitgewerkt. We vinden er bij het onderdeel
aardrijkskunde beknopte beschrijvingen over drie deeldomeinen. In domein A,
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‘geografisch perspectief’, zien leerlingen in ‘dat allerlei maatschappelijke
verschijnselen gevolgen hebben voor de omgeving’. Bovendien begrijpen ze ‘dat
mensen dergelijke gevolgen uiteenlopend kunnen waarderen’.
Domein B, ‘ruimtelijke inrichting’, bevat zeven belangrijke inhoudelijke
geografische thema’s, te weten de eigen omgeving, de strijd tegen het water in
Nederland, grondsoorten en landschappen in Nederland, de economische sectoren
in Nederland en de belangrijkste landen van Europa, migraties, het dagelijks leven
in verschillende cultuurgebieden op aarde, klimaten en berggebieden.
Domein C, ‘topografie en kaartbeeld’ geeft een opsomming van noodzakelijke
topografische kennis.
Ook in andere onderdelen van ‘Oriëntatie op mens en wereld’ staan kerndoelen
die voor het aardrijkskundeonderwijs van belang zijn. In het onderdeel
‘Samenleving’ betreft dit kennis van geestelijke stromingen en de Europese
Unie. In het onderdeel ‘Milieu’ de wisselwerking tussen mens en milieu en de
zorg voor natuur en milieu. In het onderdeel ‘Natuuronderwijs’ kennis over het
zonnestelsel (OCenW, 1998).
De domeinbeschrijving geeft een opsomming van belangrijke kennis. Daarom
blijven vaardigheden (de geografische denkwijze) buiten beeld. Alle hierboven
genoemde inhoudelijke onderwerpen voor het aardrijkskundeonderwijs zijn in
de domeinbeschrijving terug te vinden.

Thematische en regionale ordening

Aardrijkskundige kennis kan op verschillende manieren worden geordend,
regionaal of thematisch. Regionale ordening kan een ordening zijn naar
werelddelen en landen of groepen van landen. In een dergelijke ordening wordt
per gebied een opsomming gegeven van belangrijke verschijnselen. De ordening
leidt al gauw tot een overdaad van feiten en een herhaling van inzichten en
houdt bovendien het gevaar in dat de samenhang tussen gebieden op aarde en
het zicht op macro-indelingen, zoals arme en rijke landen of koude en warme
klimaten, verwaarloosd wordt. Ook wanneer de regionale beschrijvingen zich
toespitsen op één voor de regio typerend thema, bijvoorbeeld ‘Naaldbossen in
Zweden’, of ‘Het dichtbevolkte India’, blijft de samenhang tussen gebieden op
de achtergrond. Een dergelijke exemplarische benadering leidt gemakkelijk tot
de vorming van eenzijdige stereotiepe beelden van regio’s op aarde.
In een thematische ordening kunnen samenhangen tussen verschijnselen beter
worden beschreven en komen belangrijke begrippen en inzichten uit deel-
wetenschappen van aardrijkskunde, zoals fysische geografie, bevolkings-
geografie en economische geografie, beter tot hun recht. Een thematische
ordening biedt de beste garanties voor een goede overdracht van geografische
basiskennis. Een nadeel van een thematische ordening kan zijn dat
beschrijvingen abstract blijven, terwijl aardrijkskundeonderwijs altijd gericht is
op concrete verschijnselen in gebieden. De domeinbeschrijving moet een
belangrijk doel van schoolaardrijkskunde, de beeldvorming van de wereld,
mogelijk maken. Daarom is er in de domeinbeschrijving veel aandacht voor de
spreiding van verschijnselen bij een thema. Kaarten bieden een gevarieerd
overzicht van de verscheidenheid aan verschijnselen op aarde, zoals
landschappen, godsdiensten en bestaansmiddelen. In vrijwel elk hoofdstuk zijn
bovendien regionale uitstapjes in de vorm van beschrijvingen van belangrijke
deelgebieden opgenomen. Ook de lijst met topografische namen staat ten
dienste van de ontwikkeling van een geografisch wereldbeeld.
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Opbouw van de domeinbeschrijving

De domeinbeschrijving aardrijkskunde telt zes hoofdstukken. In deze
hoofdstukken vinden alle belangrijke natuurlijke, politieke, economische en
culturele verschijnselen een plaats.
In hoofdstuk 2, Aarde en landschappen, staan natuurlijke verschijnselen centraal.
De hoofdstukken daarna gaan over de wijze waarop mensen het landschap
inrichten. In hoofdstuk 3, Bevolking, geven we een schets van de spreiding van de
bevolking op aarde en de veranderingen daarin door migraties. Hier ligt de
nadruk op culturele verscheidenheid. De volgende drie hoofdstukken beschrijven
de economische activiteiten van mensen in landbouw, industrie en dienst-
verlening. Bij elk hoofdstuk zijn belangrijke ruimtelijke spreidingen of regionale
indelingen in kaart gebracht. Drie van deze kaarten, de kaarten met topografische
namen voor Nederland, Europa en de rest van de wereld, zijn buiten de cultuur-
pedagogische discussie totstandgekomen. Ze zijn gebaseerd op een lijst met
300 namen die de Citogroep in overleg met het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samenstelde (Notté, 1996). Deze lijst met
topografische namen vult het laatste hoofdstuk van de domeinbeschrijving.

De beschrijvingen van aardrijkskundige basiskennis doet ook recht aan de
kennis die door belangrijke educaties wordt beklemtoond. In de hoofdstukken
over landbouw, industrie en dienstverlening is natuur en milieu een vast
onderdeel. Kennis van belang in ontwikkelingseducatie komt aan bod in de
hoofdstukken over bevolking, landbouw, industrie en dienstverlening.

1.6 Leeswijzer

In de leerstofbeschrijving wordt de leerstof geordend in basisinzichten,
uitwerkingen, voorbeelden en achtergrondinformatie.
Een basisinzicht is een kernachtige omschrijving van het inzicht dat de
kinderen zouden moeten verwerven. De basisinzichten worden stuk voor stuk
nader uitgewerkt. In de uitwerking staat de leerstof beschreven die nodig is om
dit inzicht te bereiken. Bij het verkrijgen van inzicht spelen ook voorbeelden
een rol. Deze zijn immers als didactisch hulpmiddel onmisbaar. Omdat
voorbeelden meestal inwisselbaar zijn voor andere, horen ze niet tot de kern
van het inzicht, maar vormen ze binnen de leerstof een aparte categorie. Ze zijn
in deze uitgave dan ook telkens apart in de buitenkaders gezet. De achtergrond-
informatie hoort niet tot de leerstof die door basisschoolleerlingen dient te
worden verworven en is daarom ook apart in de buitenkaders terug te vinden.

Het taalgebruik van de domeinbeschrijving is afgestemd op de doelgroep.
Formuleringen en woordgebruik zijn dan ook afgestemd op volwassenen en zijn
niet geschikt om onverkort te worden overgenomen in lesmateriaal voor
leerlingen. Over de didactische ordening en vormgeving van concreet leer-
materiaal spreekt de domeinbeschrijving zich niet uit. Het is bijvoorbeeld
evengoed denkbaar dat de beschreven inhouden gebruikt worden in thematisch
vakoverstijgend projectonderwijs als in vakgebonden klassikale lessen.
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2.1 De aarde

2.2 Landschappen op de wereld

2.3 Landschappen in Nederland

Hoofdstuk 2
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2.1 De aarde

Basisinzichten
� De aarde is een van de planeten die in een vaste baan rond de

zon draaien. Rond de aarde zelf draait de maan. De zon is een
van de vele sterren in het heelal.

� De aarde draait in één dag van west naar oost rond zijn eigen
as. Hierdoor wordt een plaats op de aarde slechts gedurende
een deel van de dag door de zon verlicht.

� Op aarde zijn zeven werelddelen. De laagten tussen de wereld-
delen zijn opgevuld met water. Hier zijn oceanen en zeeën.

Uitwerking
� De aarde is rond en draait in één dag om haar eigen as. De
maan draait in ongeveer een maand (1) rond de aarde. Van de
maan is steeds dezelfde kant naar de aarde gericht. De aarde is
een van de planeten (2) in het zonnestelsel. De aarde beweegt in
één jaar rond de zon. De zon is de dichtstbijzijnde ster. Buiten
ons zonnestelsel zijn in het heelal zeer veel sterren. De afstanden
in het heelal zijn zeer groot (3).

� De snijpunten van de aardas met de buitenkant van de aarde
noemt men de noordpool en zuidpool. De evenaar verdeelt de
aarde in een noordelijk en zuidelijk halfrond. Nederland ligt op
het noordelijk halfrond.
Door de dagelijkse draaiing wordt een plaats op aarde slechts
gedurende een deel van de dag door de zon verlicht. De aarde
draait van west naar oost en daardoor komt de zon in het oosten
op en gaat zij in het westen onder (4).
Omdat de aarde in een schuine stand rond de zon draait, is een
plek op het noordelijk halfrond in de zomer meer naar de zon
gericht dan in de winter, een plek op het noordelijk halfrond
ontvangt in de zomer gedurende een dag meer zonlicht dan in de
winter (5).

� De kaart van de wereld laat zien dat het grootste deel van de
aarde bedekt is met water. Oceanen (a) (Atlantische Oceaan, Stille
Oceaan, Indische Oceaan en Noordelijke IJszee) en zeeën vullen
lage delen van de aarde op. Zeven werelddelen (b) (Europa, Azië,
Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Afrika, Australië en
Antarctica) steken boven het water uit. Op de bodem van de
oceanen en zeeën en op het boven water gelegen land zijn grote
verschillen in hoogte en reliëf (c).

2.1 DE AARDE

Voorbeelden

1 De maan draait in ongeveer 28 dagen rond

de aarde.

2 Rond de zon draaien negen planeten:

Mercurius, Neptunus, Mars, Uranus, Venus,

Jupiter, Saturnus, Pluto en de aarde.

3 Een gewoon passagiersvliegtuig zou ruim

twee weken nodig hebben om van de aarde

naar de maan te vliegen. De afstand van de

aarde tot de zon is bijna 400 maal zo groot

als die van de aarde tot de maan. De ster die

na de zon het dichtst bij de aarde staat, ligt

meer dan 600.000 keer zo ver van de aarde

als de zon.

4 Op de meeste stranden in Nederland verdwijnt

de zon boven de Noordzee achter de horizon.

5 Op 21 juni 2001, de langste dag van dat jaar,

komt de zon in de stad Utrecht op om 5.19 uur

en gaat onder om 22.04 uur (zomertijd). Op

21 december, de kortste dag van dat jaar,

komt de zon op om 8.45 uur en gaat onder

om 16.29 uur.

Achtergrondinformatie

a Een oceaan of wereldzee is een grote, diepe

watervlakte die continenten van elkaar

scheidt. Ook de gedeeltelijk met ijs bedekte

Noordelijke IJszee heeft eigenschappen van

een oceaan. Dit water scheidt namelijk

eveneens continenten en is voor het

grootste deel dieper dan 200 meter.

b De grote landmassa’s op de aarde worden

continenten genoemd. De continenten zijn:

Noord- en Midden-Amerika, Zuid-Amerika,

Antarctica (zuidpool), Afrika, Australië en

Eurazië (Azië en Europa). We gebruiken in

de domeinbeschrijving het begrip wereld-

deel, omdat dat in het basisonderwijs (en in

het dagelijks taalgebruik) ingeburgerd is.

Europa en Azië worden als aparte wereld-

delen beschouwd. 

In tegenstelling tot Antarctica is het noord-

poolgebied geen continent, maar een ijs-

massa die op de Noordelijke IJszee drijft. 

c We typeren de landschappen op het land

door een combinatie van natuurlijke en

menselijke factoren: plantengroei, hoogte (en

reliëf) en bevolkingsdichtheid. Deze factoren

zijn op kaart 11 Klimaten en plantengroei,

12 Hoogte en reliëf en 13 Spreiding van de

bevolking terug te vinden.

2 Aarde en landschappen
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2.2 LANDSCHAPPEN OP DE WERELD

Klimaten

Achtergrondinformatie

a Andere factoren die klimaatverschillen kunnen

verklaren, laten we in de domeinbeschrijving

achterwege. In gebieden nabij een zee of een

oceaan, zorgt het water voor verkoeling in de

zomer en verwarming in de winter. Ook de

invloed van zee- en windstromen blijft

onbesproken. De invloed van de hoogte-

ligging beschrijven we in deze paragraaf bij

Hoogte en reliëf.

b Bij de evenaar staat de zon hoger aan de

hemel en vallen haar stralen rechter op het

aardoppervlak dan in Nederland. In de winter

staat de zon in Nederland ook om 12 uur

‘s middags laag aan de hemel. Op de linker-

illustratie is deze situatie nagebootst. Het laat

de aarde zien vanaf de positie van de zon op

21 december om 12 uur ‘s middags. In

Nederland, boven in de illustratie, vallen de

zonnestralen schuin op het aardoppervlak.

Op de rechterillustratie is de situatie te zien

op 21 juni om 12 uur ‘s middags.

De gebieden langs de evenaar kennen niet de

(gemiddeld) hoogste temperatuur op aarde.

Boven verder van de evenaar gelegen droge

gebieden, zoals de Sahara, hangt (vaak) geen

wolkendek dat de zon tempert. Deze gebieden

kennen de hoogste gemiddelde temperatuur

op aarde.

2.2 Landschappen op de wereld

Klimaten

Basisinzichten
� Verschillen in klimaat veroorzaken verschillen in landschappen.

Gaande van de tropische gebieden naar de poolgebieden wordt
het kouder, omdat de zon minder hoog aan de hemel staat.

� In warme gebieden is vocht de beperkende factor voor de
plantengroei. Naarmate er minder neerslag valt,
onderscheiden we in warme gebieden achtereenvolgens
tropisch bos, tropisch grasland en woestijn.

� In gebieden met een koud klimaat is de temperatuur de
beperkende factor. Naarmate het kouder wordt, onderscheiden
we achtereenvolgens loofbos, naaldbos en toendra. Waar het
te koud is voor plantengroei zijn sneeuw- en ijsvlaktes.

Uitwerking
� Op kaart 11 Klimaten en plantengroei letten we vooral op
verschillen in temperatuur en neerslag tussen de landschappen op
aarde. Temperatuur en neerslag zijn belangrijke kenmerken van
een klimaat. Ze bepalen voor een belangrijk deel de mogelijkheden
voor de groei van planten (a).
In de tropen staat de zon overdag hoog aan de hemel. Verder van
de tropen staat de zon lager en is het kouder (b).
Landschappen verschillen ook in de hoeveelheid neerslag die er
valt.
Van dag tot dag kan binnen een klimaatzone de temperatuur en
de neerslag sterk variëren. Dat geldt ook voor andere kenmerken
van het weer, zoals de wind, het zicht en de luchtvochtigheid. In
een weersverwachting wordt geprobeerd het weer voor een
komende periode te voorspellen.

� In warme gebieden is vooral de neerslag de beperkende
factor. Hier onderscheiden we de volgende landschappen: het
tropisch bos (vochtig), het tropische grasland (droge periode) en
de woestijn (het hele jaar droog).
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Tropisch bos

In dunbevolkte delen van de tropen vinden we nog uitgestrekte
bossen (6). In het tropische bos is het altijd warm en vallen vaak
hevige regenbuien (7). Planten groeien er dan ook het hele jaar
door en zijn altijd groen. In het tropische bos leven zeer veel
verschillende soorten planten en dieren (c) (8).
Waar het ingrijpen van mensen in tropische bossen beperkt blijft,
kunnen de bossen zich gemakkelijk herstellen. Dit is het geval
wanneer maar een klein deel van het bos in gebruik is als akker
en de boeren het land na één of enkele oogsten weer verlaten (9).
Wat vroeger echter alleen in bossen in Europa en elders op de
gematigde breedten gebeurde (10), vindt nu ook in tropische
bossen plaats: op grote schaal verdwijnen bomen om de
groeiende bevolking van grond voor de landbouw te voorzien of
om wegen aan te leggen. Ook voor houtwinning wijken veel
tropische bossen (11). Door het verdwijnen van planten kunnen
deze gebieden verdrogen, omdat de verdamping van het water
niet door planten wordt tegengehouden. Met het verdwijnen van
tropische bossen sterven planten- en dierensoorten uit (d).

Tropisch grasland

Voorbeelden

6 Tropisch bos in Costa Rica (zie foto).

7 In het vochtige tropische klimaat valt meer

neerslag dan in het gematigd klimaat van

Nederland. In Paramaribo valt gemiddeld

2300 mm neerslag per jaar, tegenover 810 mm

in Amsterdam. De temperatuur in Paramaribo

is het hele jaar door ongeveer 28 graden.

8 In het tropische bos leven veel meer soorten

planten en dieren dan in een bos in

Nederland.

9 Op veel plaatsen in tropische bossen,

bijvoorbeeld langs de Amazone in Brazilië,

in Afrika langs de Congo of op het eiland

Kalimantan in Indonesië passen boeren

brandcultuur toe. Ze branden een stuk bos

af, gebruiken de vrijgekomen grond één jaar

als akker en zoeken vervolgens een nieuw

stukje grond. Pas na ongeveer 16 jaar

komen ze terug op de verlaten akker.

Daardoor heeft het bos voldoende tijd

gehad om zich te herstellen. 

10 In de loop van de geschiedenis van

Nederland is overal het oorspronkelijke loof-

bos gekapt. Het laatste oorspronkelijke bos

in Nederland, het Beekbergerbos, is

ongeveer 100 jaar geleden verdwenen. 

11 In het Amazonegebied in Brazilië wordt veel

tropisch bos ontgonnen voor de hout-

winning en voor landloze boeren. Om het

gebied toegankelijk te maken is een auto-

weg, de Transamazonica, aangelegd.

Achtergrondinformatie

c De diversiteit van flora in de tropische

bossen is niet te danken aan de

veronderstelde vruchtbaarheid van de

bodem. Door de hoge temperatuur en

luchtvochtigheid verloopt de opbouw en

afbraak van organisch materiaal zeer snel.

Vrijkomende mineralen in de bodem worden

direct door planten opgenomen, waardoor

er geen voorraad in de bodem ontstaat. 

d Tropische bossen worden ook wel als de

‘groene longen’ van de wereld gezien, omdat

ze op grote schaal kooldioxide omzetten in

zuurstof. Zie ook Natuuronderwijs van de

basisschool, hoofdstuk 3. Nog belangrijker

voor de omzetting van kooldioxide in

zuurstof is het plankton in de oceanen. Dit

verzorgt ongeveer 75% van de omzetting. 
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Voorbeelden

12 Tropisch grasland in Costa Rica (zie foto op

de vorige bladzijde).

13 In Kenia zijn savannen. Waar minder neerslag

valt, gaan ze over in steppen. De savannen

vormen het woongebied van o.a. leeuwen,

olifanten en giraffen. 

14 In Noord-Afrika is veel landbouwgrond door

bodemerosie verdwenen. 

15 In de Tafilalt-oase in Marokko wordt door

overvloedige irrigatie de grondwaterspiegel

verlaagd. De woestijn krijgt daardoor kans

om verder op te rukken.

Achtergrondinformatie

e Binnen de categorie tropisch grasland vallen

alle landschappen in de tropen waar overal

planten kunnen groeien maar onvoldoende

neerslag valt om tropisch bos in stand te

houden. We vinden er grasvlakten met

bomen: de savannen, en grasvlakten zonder

bomen: de steppen. De totale hoeveelheid

neerslag per jaar kan er hoog zijn, maar toch

onvoldoende voor een tropisch bos. Dat

komt door de verdeling van de neerslag

over een natte en een droge periode. 

f Bij verdroging verdwijnen de aanwezige

soorten planten en komen uiteindelijk

andere, aan de nieuwe situatie aangepaste

planten het gebied binnen. Er is dan echter

vaak wel sprake van een blijvende afname

van het aantal soorten planten. 

In tropische klimaten met een droge periode valt te weinig neerslag
voor bossen. Hier bestaat het natuurlijk landschap uit gras,
afgewisseld door bomen (12). In gebieden met een langere droge
periode verdwijnen de bomen geheel en overheerst gras (e) (13).
Waar de bevolking toeneemt en afhankelijk blijft van de
opbrengst van landbouw wordt het landschap bedreigd, omdat
boeren de grond vaak te intensief gebruiken. De grond krijgt dan
onvoldoende gelegenheid zich te herstellen en er groeien minder
planten. Uiteindelijk blijft de grond kaal en onbeschermd achter.
In een droge periode blaast de wind de bovenste laag weg (14).
In een natte periode spoelt tijdens zware regenval het water de
grond weg. Wanneer vruchtbare grond eenmaal is weggespoeld of
weggewaaid, wordt landbouw vaak onmogelijk.

De landbouw in dit landschap komt ook in gevaar wanneer
mensen meer water gebruiken dan er aan neerslag valt of door
rivieren wordt aangevoerd. Wanneer boeren in het warme klimaat
grondwater oppompen om de akkers te bevloeien, verdampt een
groot deel van het water. Het landschap verdroogt en planten en
dieren verdwijnen uit het landschap (f) (15).

Woestijnen
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In de woestijn valt nauwelijks neerslag (g) (16). Hoewel de grond
vruchtbaar kan zijn, groeien er door de droogte maar weinig
planten (17). Planten die er wel groeien, zijn dan ook aan de
droogte aangepast. Ze kennen een snelle groei en bloei na een
regenbui (18). De omstandigheden in een woestijn kunnen zo
extreem zijn dat plantengroei helemaal achterwege blijft. Dat doet
zich voor in woestijnen waar het landschap volledig wordt bepaald
door droge grond, bestaande uit zand, grind of rotsen (19). Waar
water aan de oppervlakte komt, of waar grondwater voor planten
bereikbaar is, kan een oase ontstaan en is bewoning mogelijk (20).

� In koude gebieden is vooral de temperatuur de beperkende
factor. Hier onderscheiden we bos en grasland van de gematigde
breedten (koude periode), toendra (lange koude periode) en
sneeuw- en ijsvlakten (het hele jaar te koud voor plantengroei) (h).
Zie kaart 11 Klimaten en plantengroei.

Bossen en graslanden van de gematigde breedten

Tussen tropen en polen liggen gebieden met een gematigd klimaat.
Het is er niet zo warm als in de tropen en niet zo koud als in de
poolstreken. In de gematigde zone wordt een warmere periode (de
zomer) afgewisseld met een koudere periode (de winter). Lente en
herfst vormen de overgang. In de gematigde zone op het noordelijk
halfrond staat de zon in de maanden rond juni hoog aan de hemel.
Het is er dan zomer. In de gematigde zone op het zuidelijk
halfrond valt de zomer in de maanden rond december.
In de gematigde zone groeien bossen met verschillende soorten
loofbomen en naaldbomen (21). Waar minder neerslag valt, gaat
het boslandschap over in grasland (22).
De gematigde zone is dicht bevolkt. Er zijn veel bossen
ontgonnen om plaats te maken voor steden, landbouwgrond en
nieuwe wegen. Naast ontginning bedreigt ook vervuilde lucht het
voortbestaan van het gematigde bos (23).
In de poolstreken groeien door de koude geen planten.
Het landschap is er altijd bedekt met sneeuw of ijs. Aan de rand
van de poolstreken vinden we de toendra (24). Hier stijgt de
temperatuur gedurende de korte zomer boven het vriespunt en
kunnen mossen en dwergstruiken groeien. In deze tijd van het
jaar laten herders er hun vee grazen (25).

Toendra

Voorbeelden

16 Woestijn in Tunesië (zie foto op vorige

bladzijde).

17 Grote woestijnen op aarde zijn: de Sahara

en de Kalahari in Afrika, de Atacama in Zuid-

Amerika, het Grote Bekken in Noord-

Amerika, de Rub al Khali in Azië, de Grote

Zandwoestijn in Australië.

18 Palmbomen en cactussen zijn aangepast

aan het droge klimaat.

19 Extreme woestijnomstandigheden vinden we

in Death Valley (dode vallei) in de Verenigde

Staten, de Grote Erg (erg = zandwoestijn) in

Algerije en de Hammada (= steenwoestijn)

du Dra in Marokko. 

20 In de Tafilalt-oase in Marokko liggen de

steden Erfoud en Rissani. 

21 In Europa strekt de zone van het zomer-

groen loofwoud zich uit van Noord-Spanje

tot Zuid-Zweden. Ten noorden van deze

zone groeien naaldwouden (taiga).

22 Grasvlakten van de gematigde zone vinden

we onder andere in Argentinië (pampa), de

Verenigde Staten (prairie, zie foto) en

Hongarije (poesta). 

23 De naaldbossen in Zweden en Finland worden

bedreigd door vervuilde lucht uit West-Europa. 

Achtergrondinformatie

g Het begrip woestijn wordt ook wel gebruikt

voor de droge gebieden op de gematigde

breedten (bijvoorbeeld de Gobi-woestijn).

Ook het landschap zonder vegetatie in de

poolgebieden (bijvoorbeeld Antarctica)

wordt wel woestijn genoemd. Wij gebruiken

het begrip woestijn in de beperkte betekenis:

droge gebieden in een warm klimaat. 

h Waar de gemiddelde temperatuur in de zomer

niet boven 10 graden uitkomt, beginnen de

poolgebieden. Waar de gemiddelde

temperatuur in de winter niet lager wordt dan

18 graden, ligt de grens tussen gematigde

breedten en tropen.
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Voorbeelden

24 Toendra in Alaska (zie foto op de vorige

bladzijde). 

25 Uitgestrekte toendra’s liggen in het noorden

van Scandinavië (Lapland) en langs de

noordelijke kust van Siberië en Canada.

Hoogte en reliëf

Voorbeelden

26 Berninagebergte en dal van de Inn in

Zwitserland (zie foto).

27 Bij een aardbeving in de Chinese provincie

Sichuan in 2008 zijn hele dorpen van de kaart

geveegd.

28 Het hoogste punt op aarde is de top van de

Mt. Everest (8843 meter). Het laagste punt op

land is de oever van de Dode Zee (-404 meter). 

29 De Kilimandjaro ligt in Afrika ter hoogte van

de evenaar. Aan de voet van de berg liggen

savannen. Op de top (5892 meter) is

eeuwige sneeuw (zie foto op bladzijde 23).

30 Weilanden boven de boomgrens worden

almen of alpen genoemd.

31 In de Alpen ligt de boomgrens op ongeveer

2000 m en de sneeuwgrens op ongeveer

3000 m.

Achtergrondinformatie

i Met het onderscheid in hoog of laag en het

onderscheid in veel reliëf en vlak, kunnen

we vier landschapstypen beschrijven: hoog

en veel reliëf, laag en weinig reliëf, hoog en

weinig reliëf en laag en veel reliëf. Omdat

de eerste twee typen het meest voorkomen,

valt hierop de nadruk in de domein-

beschrijving. Met name laaggelegen

landschappen met veel reliëf komen weinig

voor. De omgeving van de Dode Zee is een

voorbeeld van een dergelijk landschap. 

j Bij een stijging van 1000 meter daalt de

temperatuur 6 graden. Dat komt omdat de

zon de atmosfeer maar voor een klein deel

rechtstreeks verwarmt. De verwarming van

de atmosfeer gebeurt vooral indirect, via het

aardoppervlak. Het aardoppervlak geeft

warmte af aan de atmosfeer. Naarmate de

afstand tot het warme aardoppervlak toe-

neemt, neemt de temperatuur af.

k Op de boomgrens is de gemiddelde

temperatuur in de zomer 10 graden. Dit

komt overeen met de grens tussen de

gematigde streken en de poolstreken.

Hoogte en reliëf

Basisinzicht
� Verschillen in hoogte veroorzaken verschillen in landschappen.

Er is laagland en hoogland. Naarmate een gebied hoger ligt, is
het er kouder en vinden we een andere plantengroei.
Verschillen in reliëf veroorzaken verschillen in landschappen.
Er zijn vlakke gebieden en gebieden met veel reliëf: bergen.

Uitwerking 

Een tweede indeling naar natuurlijke factoren kunnen we maken
door te kijken naar de ligging van het landschap ten opzichte van
de zeespiegel en naar de hoogteverschillen in het landschap zelf
(26) (zie kaart 12 Hoogte en Reliëf) (i).
De aarde bestaat voor het grootste deel uit vloeibaar gesteente.
De dunne aardkorst waar de landschappen op zijn ontstaan, drijft
op dit vloeibare gesteente. De aardkorst bestaat uit verschillende
platen en waar deze platen tegen elkaar duwen zijn hoge bergen
ontstaan. Spanningen in de aardkorst zijn ook de oorzaak van
aardbevingen (27). Bij zwakke plekken in de aardkorst kan het
vloeibare gesteente aan de oppervlakte komen en ontstaan
vulkanen.
In alle werelddelen treffen we hooggelegen gebieden (hoogland) en
laaggelegen gebieden (laagland) aan (28). In het hoogland is het
kouder dan in het laagland. Dat komt doordat de temperatuur van
de lucht daalt naarmate de hoogte toeneemt (j) (29). Van laagland
naar hoogland kunnen we dan ook een vergelijkbare opeenvolging
van plantengroei vinden als op een reis van de tropen naar de pool.
In bergen vormen boomgrens en sneeuwgrens duidelijke
overgangen in plantengroei. Boven de boomgrens wordt het te
koud voor boomgroei (k) (30). De sneeuwgrens geeft aan waar-
boven het te koud is voor alle planten. De sneeuw blijft hier ook
’s zomers meestal liggen (31).
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Dikke pakken sneeuw worden hier samengeperst tot ijs: een
gletsjer. Onder de sneeuwgrens smelt de sneeuw en ook het ijs
van de gletsjer. Dit smeltwater vormt vaak het begin van een
rivier. De meeste hooggelegen gebieden zijn rijk aan reliëf, vaak
op plaatsen waar rivieren of gletsjers het landschap doorsnijden
(l) (32). Laaggelegen gebieden zijn meestal vlak, bijvoorbeeld waar
het landschap is gevormd bij overstromingen van rivieren of van
de zee. Nederland maakt deel uit van een laaggelegen vlak gebied
in Europa.
Gebieden met veel reliëf zijn kwetsbaar. Als mensen er de planten-
groei verwijderen, kan de grond op de helling gemakkelijk
wegspoelen. Deze aantasting van het landschap vindt vooral
plaats in gebieden waar de bevolkingsdichtheid toeneemt. Hier
breiden mensen immers de oppervlakte van het akkerland uit om
in de toenemende behoefte aan voedsel te voorzien (33). Op andere
plaatsen worden hellingen ontbost om ruimte te maken voor
bebouwing, zoals skipistes en andere recreatievoorzieningen (34).

Rivieren

Basisinzicht
� Rivieren stromen van hoog naar laag en voeren het overtollige

water af van het gebied waar ze doorheen stromen.

Uitwerking
� Rivieren ontstaan in hooggelegen gebieden en stromen naar
laaggelegen gebieden om uiteindelijk uit te monden in een zee of
een oceaan (m) (n).

Voorbeelden

32 Gletsjer in Nieuw-Zeeland (zie foto rechts)

33 De Kaapverdische Eilanden waren vroeger

dicht bebost. Sindsdien zijn op grote schaal

bossen gekapt en is de grond weggespoeld.

De afgelopen 40 jaar is bijna eenderde van

het bouwland in de wereld door erosie

verloren gegaan.

34 In de skigebieden in de Alpen in Oostenrijk

zijn op veel hellingen de bomen gekapt.

Achtergrondinformatie

l Een hooggelegen, vlak gebied noemen we

een hoogvlakte. In veel berggebieden,

bijvoorbeeld in de Andes, de Ardennen of

de Rocky Mountains vinden we dergelijke

naar verhouding vlakke delen.

Rivieren

Achtergrondinformatie

m Oceanen en zeeën zijn zoutwatermassa’s.

Het water is zout omdat de zouten die de

rivieren in lage concentraties aanvoeren in

de zee achterblijven, terwijl het water van de

zee verdampt.

Een oceaan (of wereldzee) is een grote

watervlakte tussen continenten. Zeeën

grenzen aan een continent en hebben

meestal een geringere diepte dan oceanen.

Sommige zeeën liggen op het continent. Het

zijn binnenzeeën, zoals de Kaspische Zee en

de Dode Zee. 

n Niet alle rivieren stromen naar zee. Sommige

rivieren stromen naar laaggelegen

geïsoleerde vlakten waar het water verdampt

en een zoutmeer ontstaat, bijvoorbeeld The

Great Salt Lake in de Verenigde Staten. 

Andere rivieren bereiken nooit de zee omdat

het water verdampt of in de ondergrond

wegzakt. Wadi is de naam voor een droge

rivierbedding in de woestijn. Een incidentele

hevige neerslagbui kan de wadi veranderen

in een woeste rivier. In gebieden met een

ondergrond van kalksteen of een ander

gesteente dat gemakkelijk in water oplost,

kan de rivier zijn weg ondergronds

vervolgen. De grootste grotten op aarde zijn

op deze manier ontstaan. 
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Voorbeelden

35 Het stroomgebied van de Rijn omvat een

groot deel van Zwitserland, Duitsland en

Nederland.

36 In de Ardennen in België liggen op een

hooggelegen vlakte (700 m) uitgestrekte

moerassen: de Hoge Venen. 

37 De Grand Canyon in de Verenigde Staten

wordt uitgesleten door de Coloradorivier

(zie foto). 

38 Het grind in de ondergrond van Nederland

is afkomstig uit hoger gelegen gebieden,

stroomopwaarts van de Rijn en de Maas.

39 Water in de Rocky Mountains op weg naar

de Stille Oceaan (zie foto links).

Achtergrondinformatie

o Drempels in de bedding van rivieren kunnen

de afvoer van water belemmeren, waardoor

meren ontstaan. Het meer van Genève

(Rhône) en het Bodenmeer (Rijn) zijn op

deze manier ontstaan.

p Dit proces maakt onderdeel uit van de kring-

loop van het gesteente, waarbij vast

gesteente wordt afgesleten door wind, ijs en

stromend water. Het verweerde gesteente

wordt door wind, ijs en water vervoerd en

neergelegd in lagen zand, klei of grind. Uit

deze sedimenten ontstaat uiteindelijk weer

nieuw vast gesteente. 

Rivieren, zijrivieren en beken zorgen samen voor de afvoer van het
water in een stroomgebied (35). Waar geen hoogteverschil meer is,
wordt de afvoer van het water belemmerd en kunnen moerassen
of meren ontstaan (o) (36). In hoger gelegen gebieden schuurt de
rivier materiaal uit de ondergrond en slijpt daarbij dalen uit (37).
In lager gelegen gebieden zet de rivier dit materiaal af in de vorm
van grind, zand en klei (38), of voert het naar zee (p) (39).
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Cultuurlandschappen

Basisinzichten
� Mensen richten het landschap in om er te kunnen wonen,

werken, zich te verplaatsen en hun vrije tijd door te brengen.
Waar men zich aanpast aan de natuur wonen maar weinig
mensen. Op andere plaatsen zijn landschappen met behulp
van technische hulpmiddelen volledig in cultuur gebracht en
wonen veel mensen.

� De inrichting van het landschap houdt vaak een onbedoelde
aantasting van natuurlijke elementen van het landschap in.
De uitstoot van afval door landbouw, industrie en verkeer
vervuilt grond, water en lucht. Als planten verdwijnen kan
grond wegspoelen, wegwaaien of verdrogen.

� Om vervuiling van lucht, water en grond te beperken wordt
het grondgebruik in het landschap gereguleerd. Bij deze
maatregelen spelen de overheid en organisaties voor natuur-
bescherming een belangrijke rol.

Uitwerking
� We kunnen landschappen ook indelen naar de mate waarin
mensen het landschap hebben ingericht. Op kaart 13 Spreiding
van de bevolking zien we de gebieden op aarde waar menselijke
inrichtingselementen het landschap overheersen (q). In dicht-
bevolkte gebieden is veel natuur verdwenen. In dunbevolkte
gebieden op aarde is de aanwezigheid van de mens minder
duidelijk en overheerst de natuur.
Het ingrijpen van mensen in het landschap kan sterk variëren.
In sommige dunbevolkte gebieden passen mensen zich aan de
natuur aan. Hier blijven plantengroei en reliëf behouden. In
andere gebieden is de aanwezigheid van de mens duidelijker
zichtbaar. Deze gebieden zijn dichter bevolkt. De mens heeft het
landschap aangepast om er te wonen, te werken en zich te
verplaatsen (40). De groei van de bevolking is vaak de motor voor
deze veranderingen. Steeds als de behoeften veranderen, richten
mensen hun landschap opnieuw in. Zo zijn in rijke landen
landschappen speciaal ingericht om er de vrije tijd door te
brengen.
Naarmate de technische mogelijkheden toenemen, zijn
veranderingen in het landschap ingrijpender. Zo is door toedoen
van de mens op veel plaatsen op aarde de plantengroei volledig
verdwenen (41). Hierbij is soms ook het reliëf aangepast om het
landschap beter geschikt te maken voor bewoning. Vaak zijn dan
terrassen op hellingen aangelegd om meer ruimte te hebben voor
woningen of wegen. Vooral voor de landbouw zijn veel natuurlijke
landschappen ontgonnen. Bijvoorbeeld door te branden, te
kappen, te ploegen, te bemesten of terrassen aan te leggen (42).
Het in cultuur gebrachte deel van de aarde bestaat uit landelijke en
stedelijke gebieden. In landelijke gebieden vinden we landschappen

Cultuurlandschappen

Voorbeelden

40 Brazilië is met 18 inwoners per km2 naar

verhouding dunbevolkt. Nederland

(382 inwoners per km2) en Bangladesh

(897 inwoners per km2, zie foto) zijn dichter

bevolkt.

41 Overal in Nederland is de oorspronkelijke

plantengroei verdwenen. De huidige bossen

zijn door de mens aangeplant. 

42 Ontbossing in het Amazonegebied.

Achtergrondinformatie

q De spreiding van de bevolking op aarde

geven we op kaart 13 Spreiding van de

bevolking zo concreet mogelijk weer.

Daarom geven we de spreiding van de

bevolking met stippen weer en niet met een

in veel atlassen gebruikte indeling in

gebieden met een lagere en een hogere

bevolkingsdichtheid. 
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Voorbeelden

43 Ongeveer de helft van de wereldbevolking

woont in steden. In Azië en Afrika woont

30% van de bevolking in steden, in de rest

van de wereld 70%. In 2015 zullen er

waarschijnlijk zeven steden op aarde zijn

met meer dan 20 miljoen inwoners, waar-

onder São Paulo, Tokio en Lagos. 

44 De ruimtelijke opbouw met centrum, oude

en nieuwe woonwijken en industrie- en

havengebieden is in de meeste grote steden

in Nederland duidelijk herkenbaar. 

45 Uitgestrekte krottenwijken vinden we in

Bombay in India, São Paulo in Brazilië, Cairo

in Egypte. 

46 Zure neerslag tast landschappen in heel

Europa aan. Zure neerslag wordt

veroorzaakt door vervuiling van de lucht.

47 Door overbegrazing verdwijnt de planten-

groei op de steppe in Noord-Afrika en dreigt

verwoestijning. Ook in Nederland verdwijnen

plantensoorten. Dat gebeurt vooral door

verlaging van de grondwaterstand voor de

landbouw, woningbouw en waterwinning.

48 Aanplant van bomen in Noord-Afrika.

49 Door ‘s nachts te bevloeien gaat minder

water verloren, omdat ‘s nachts minder

water verdampt. 

50 In droge gebieden van Marokko groeien

dadelpalmen.

51 In Nederland krijgen bedrijven pas een

vestigingsvergunning als zij kunnen

aantonen dat zij produceren volgens

milieuregels van de Nederlandse overheid.

52 Het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en de

Vereniging tot Behoud van Natuur-

monumenten zetten zich in voor de

bescherming van de natuur. 

met veel natuurlijke elementen: weilanden, akkers, bossen,
recreatiegebieden, maar ook autowegen, spoorwegen en lucht-
havens. In stedelijke gebieden zijn meer natuurlijke landschaps-
elementen verdwenen en overheersen woonwijken, winkelcentra,
bedrijventerreinen, recreatiegebieden, autosnelwegen, spoorwegen
en havens (43). In steden bestaat een ruimtelijk patroon met
winkels en andere voorzieningen in het centrum en oude en
nieuwe woonwijken daar omheen. Industrieën vinden we vaak
langs spoorlijnen en snelwegen en in havens. In de kleinere
plaatsen in de omgeving van de grote stad vinden we woonwijken
waar forensen wonen (44). Tussen de kleine plaatsen en de centrale
stad bestaan verkeersvoorzieningen voor de forensen. In het
stedelijk gebied en in veel landelijke gebieden is van het vroegere
natuurlijke landschap maar weinig terug te vinden.
De bevolkingsdruk in stedelijke gebieden leidt tot een gebrek aan
ruimte. Daarom staan in het centrum van grote steden wolken-
krabbers en worden speciale verkeersvoorzieningen getroffen
zoals een metro.
In steden in arme landen zijn voor grote groepen van de bevolking
geen woningen beschikbaar en ontstaan krottenwijken (45).
Kaart 14 Arm en rijk laat de spreiding van arme en rijke landen op
de wereld zien.

� Het in cultuur brengen van het natuurlijk landschap kan
onbedoeld negatieve gevolgen hebben voor de natuur. De
exploitatie van de natuur door de mens verandert de
samenstelling van grond, water en lucht. Onder andere door
vervuiling en verdroging verdwijnen planten en dieren (46). De
aantasting wordt veroorzaakt door allerlei menselijke activiteiten,
vooral door industrie, landbouw en verkeer. Wanneer plantengroei
verdwijnt, houden wortels de grond niet meer vast en kan grond
wegwaaien of wegspoelen. Vooral in gebieden met veel reliëf
bestaat een gevaar voor het wegspoelen van grond. Planten
houden niet alleen grond vast, maar ook water. Landschap kan
daarom verdrogen wanneer plantengroei verdwijnt (47).

� Op verscheidene manieren wordt aantasting van het
landschap voorkomen. Vervuiling van lucht, water en grond
wordt beperkt door een schonere productie in landbouw en
industrie en door schoner verkeer en vervoer. De aanplant van
bomen gaat verdroging van grote delen van de aarde tegen (48).
Dat wordt ook bereikt door efficiënter om te gaan met de
beschikbare hoeveelheid water als er een watertekort is (49). Ook
kiezen boeren een vorm van landbouw die op de beschikbare
hoeveelheid water in het gebied is afgestemd (50).
De overheid draagt ook aan landschapsbescherming bij door
regels te stellen aan productie en verkeer. Zij beschermt
landschappen door allerlei schadelijke activiteiten te verbieden.
Zij kan een gebied uitroepen tot natuurgebied en alle activiteiten
verbieden die er de planten- en dierenwereld bedreigen (51). Ook
organisaties voor natuurbescherming spelen een belangrijke rol
bij het behoud van landschappen (52).
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2.3 Landschappen in Nederland

De vorming van Nederland

Basisinzicht
� Nederland maakt deel uit van een vlak laagland in Europa.

De grond is er aangevoerd door zee, rivieren en wind. Ook de
plantengroei in de vorm van veen heeft aan de vorming van
Nederland bijgedragen. Op een aantal plaatsen heeft ijs zand
tot heuvels opgestuwd. Aan de afzettingen op grote schaal
van rivieren en zee kwam een einde toen de mens met dijken
overstromingen kon voorkomen. Aan veenvorming kwam een
einde toen moerassen werden ontgonnen.

Uitwerking
� Nederland maakt deel uit van het laagland in Europa tussen de
Alpen en de Noordzee (1). Het landschap is gevormd door rivieren
(Rijn, Maas en Schelde) en door de Noordzee. Op plaatsen waar het
water moeilijk kon wegstromen, zijn moerassen ontstaan.
Belangrijk is het onderscheid in Laag- en Hoog-Nederland. Zonder
zeedijken en duinen zou Laag-Nederland onder water lopen (a).
In Hoog-Nederland kan het zeewater niet komen.
Ook in het vlakke Nederland komen hoogteverschillen voor (b).
Op enkele plaatsen in Hoog-Nederland zijn tijdens de ijstijd
heuvels gevormd (2).
Door de ontginning van moerassen, door beplanting en door
aanleg van dijken en dammen zijn veenvorming en afzetting door
water en wind gestopt. Op een aantal plaatsen in Nederland gaat
de vorming van het landschap door natuurlijke factoren echter
nog gewoon door. Dit geldt voor de afzettingen in de Waddenzee
(3) en de uiterwaarden van rivieren. Op het strand en in duinen
wordt nog steeds zand door wind verplaatst.
Op kaart 2 Landschappen zien we in Hoog-Nederland: het heuvel-
landschap van Zuid-Limburg, zandlandschappen en het (grootste
deel van het) rivierlandschap en in Laag-Nederland het (grootste
deel van het) veenlandschap, het kustlandschap en het zeeklei-
landschap.

2.3 LANDSCHAPPEN IN NEDERLAND

De vorming van Nederland

Voorbeelden

1 In andere delen van West-Europa vinden we

soortgelijke landschappen als in Nederland,

zoals de polders achter de duinkust in België

en de waddenkust in Duitsland en

Denemarken.

2 Het laagste punt in Nederland ligt in de

gemeente Nieuwerkerk aan de IJssel (–6 m).

Amsterdam ligt 4 meter beneden zeeniveau. 

De Vaalserberg in Zuid-Limburg is 322 meter

hoog. Nijmegen ligt ongeveer 13 meter

boven zeeniveau (zie foto).

3 Overstroomde uiterwaarden langs de IJssel

(zie foto rechtsonder).

Achtergrondinformatie

a Als grens tussen Hoog- en Laag-Nederland

wordt meestal de 1 meter hoogtelijn

aangehouden. Tot deze lijn zal bij hoge

vloed het zeewater komen als er geen zee-

dijken zouden zijn. Grote delen van

Groningen (het Hoge Land), Friesland en

Zeeland liggen boven dit niveau. Op kaart 2

Landschappen worden deze gebieden toch

tot Laag-Nederland gerekend, omdat ze in

de periode van de geologische geschiedenis

dat het landschap werd gevormd, wel

bereikbaar waren voor het zeewater. 

b De afwisseling van reliëf is in Nederland van

een andere schaal dan de afwisseling in

reliëf in berggebieden. Toch kunnen de

relatief kleine hoogteverschillen in het

landschap in Nederland van groot belang

zijn. Dat geldt vooral voor gebieden die

bedreigd kunnen worden door het water van

zee of van de rivieren. 
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Hoog-Nederland

Voorbeelden

4 De kalksteen in de Sint-Pietersberg bij

Maastricht wordt afgegraven voor de

cementindustrie. Door afgravingen in het

verleden zijn grotten ontstaan (zie foto).

5 Dal van de Gulp in Zuid-Limburg (zie foto

links). 

6 De Gulp, de Geul, de Zinzelbeek.

7 Zandlandschap bij Winterswijk (zie foto

linksonder).

Zandlandschap op de Veluwe (zie foto onder).

Hoog-Nederland

Basisinzicht
� Het heuvellandschap van Zuid-Limburg, het zandlandschap

en het grootste deel van het rivierlandschap liggen in Hoog-
Nederland.

Uitwerking
Heuvellandschap van Zuid-Limburg

Het landschap van Zuid-Limburg behoort tot de uitlopers van de
Ardennen: er ligt een hard gesteente (kalksteen) in de ondergrond
(4) en we vinden er de hoogste heuvels van Nederland (5).
De heuvels van Zuid-Limburg worden doorsneden door het dal
van de Maas en door kleinere dalen van riviertjes en beken (6).

Zandlandschap

Zand is de meest voorkomende grondsoort in het oosten (Drenthe,
Overijssel, Gelderland) en het zuiden (Noord-Brabant, het noorden
van Limburg) van Nederland (7). Het zand is door wind en rivieren
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aangevoerd. In de ijstijd heerste in Nederland een poolklimaat en
bedekten grote gletsjers het land. De zware ijsmassa stuwde het
onderliggende zand tot heuvels (c), bijvoorbeeld op de Veluwe waar
de hoogste heuvels van de zandgronden in Nederland liggen (8).
In het zandlandschap komt het gele zand niet direct aan de
oppervlakte, zoals op het strand en in de duinen. Waar planten
groeien, hebben plantenresten zich vermengd met het zand en
hebben ze de bovenste laag van de grond donker gekleurd. Een
uitzondering vormen de zandverstuivingen in natuurgebieden.
Hier verplaatst de wind nog geregeld zand (9).
Er is veel afwisseling in reliëf op de zandgronden. Er zijn hogere
delen en dalen van beken en rivieren (10).
Door de afwisseling in natuurlijke omstandigheden zijn zand-
gronden vanouds geschikte plaatsen voor mensen om zich te
vestigen. Boeren vonden er vlak bij elkaar droge delen om te
wonen en geschikte grond voor akkerbouw en veeteelt (11). Door
verstedelijking, mechanisatie en schaalvergroting in de landbouw
zijn deze oude agrarische landschappen op veel plaatsen
verdwenen (12).
De hoogste delen van de zandgronden, zoals de heuvels op de
Veluwe, zijn minder geschikt voor landbouw. Deze gebieden zijn
van oudsher dunner bevolkt dan de lagere delen (13). Op de hogere
delen vinden we heidevelden, bossen en zandverstuivingen (14).

Rivierlandschap

Rijn en Maas bepalen een groot deel van het landschap in
Midden-Nederland (15). Het rivierengebied ligt waar Rijn en Maas
evenwijdig aan elkaar naar zee stromen. Het heeft een uitloper
naar het noorden (Gelderland en Overijssel), het dal van de IJssel.
Het zuidelijke dal van de Maas bepaalt een groot deel van het
landschap van Limburg.
In het landschap is door het water van de rivieren zand en klei
afgezet. Dit gebeurt tijdens perioden van grote watertoevoer,
waarbij de rivier buiten haar bedding treedt en het land tot in de
verre omtrek onder water zet. Na de overstroming zakt het water
en blijft zand en klei achter (16).

Voorbeelden

8 De Torenberg bij Apeldoorn is 107 meter

hoog; de Galgenberg bij Arnhem 105 meter.

9 Kootwijkerzand op de Veluwe; de Loonse en

Drunense duinen in Noord-Brabant. 

10 Bij het dorp Lemele in Salland (Overijssel) is

een groot hoogteverschil tussen de Lemeler-

berg (80 meter) en het dal van de Regge

(6 meter). 

11 Op de zandgronden in Drenthe waren essen

(akkers) en gemeenschappelijke weide-

gronden langs de beek (groengronden) en

op de hoger gelegen heidevelden. 

12 In het zandlandschap hebben omvangrijke

ruilverkavelingen plaatsgevonden. Door deze

ruilverkavelingen zijn allerlei karakteristieke

landschapselementen verdwenen, zoals oude

boerderijen, kronkelende beken en wegen,

houtwallen tussen akkers en weilanden.

13 In oude atlassen worden deze gebieden

aangeduid als ‘woeste grond’, ongeschikt

voor menselijke bewoning. 

14 De Oirschotse Heide bij Eindhoven, het

Buurser Zand bij Enschede, de Leusderheide

bij Amersfoort, het Ellertsveld in Drenthe. 

15 Lek bij Vianen (zie foto rechts).

16 Gedeelten van Utrecht, Arnhem, Deventer,

Roermond en Zutphen zijn op rivier-

afzettingen gebouwd. 

Achtergrondinformatie

c Gedurende een periode die duurde van

200.000 jaar geleden tot 130.000 jaar geleden

was de helft van Nederland bedekt met een

landijskap. Dergelijke landijskappen vinden

we nu alleen nog op Groenland en

Antarctica. Het ijs stuwde het zand dat in

Nederland aan de oppervlakte lag tot

zogenaamde stuwwallen van wel 200 meter

hoog. Aan de ligging van de stuwwallen in

Hoog-Nederland kunnen we zien tot waar het

ijs gekomen is. Een gedeelte van de stuw-

wallen is later door de kracht van rivierwater,

zeewater en wind afgebroken. De vorming

van stuwwallen is een te complex verhaal

voor de basisschool. Omdat de stuwwallen in

het Nederlandse landschap opvallende

verschijnselen zijn, kunnen ze echter niet

geheel onbesproken blijven. Andere

verschijnselen die een direct gevolg zijn van

de ijstijd, zoals keileem en zwerfstenen, laten

we hier echter buiten beschouwing. 
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Voorbeelden

17 Stuw en sluis bij Grave in de Maas en bij

Hagestein in de Nederrijn. 

18 Na de dreigende overstromingen in 1995 is

een zogenaamd Deltaplan grote rivieren

opgesteld. Dit plan behelst onder andere de

verhoging van de dijken langs de grote

rivieren, zoals de Waal. 

19 De Alblasserwaard tussen de rivieren

Merwede en Lek, de Ooypolder langs de

Waal.

20 Kleigaten bij steenfabrieken in de Ooypolder

bij Nijmegen.

Achtergrondinformatie

d Langs de rivieren in Midden-Nederland

vinden we ook plassen die ontstaan zijn na

een dijkdoorbraak (zogenaamde wielen).

De kracht van het water dat zich door de

opening in de dijk perst, schuurde een diepe

kuil uit de grond. 

Laag-Nederland

Om zich te beschermen tegen het water en om de bevaarbaarheid
van de rivier te verbeteren, hebben bewoners vaak in het rivier-
landschap ingegrepen. Langs de bedding van de rivieren liggen nu
dijken die voorkomen dat het land langs de rivier overstroomt.
Tussen de bedding van de rivier en de dijk liggen uiterwaarden.
Wanneer de rivier extra veel water te verwerken krijgt, stroomt
het water in de uiterwaarden. ’s Zomers, als er geen water in de
uiterwaarden staat, gebruiken boeren de grond als weiland.
In de rivier zijn stuwen aangelegd om het water op peil te houden.
Sluizen naast de stuwen maken de scheepvaart in een rivier met
stuwen mogelijk (17). Er zijn ook rivierbochten afgesneden, zodat
het rivierwater sneller naar zee stroomt. Waar nodig worden
dijken verhoogd om de kans op overstroming te verkleinen (18).
Waar het land langs de rivier lager ligt dan de rivierbedding kan
het regenwater niet op een natuurlijke manier naar de rivier
stromen. Hier is het land ingericht als polder, waaruit overtollig
water in de rivier gepompt wordt (19). In de uiterwaarden ontstaan
grotere of kleinere plassen door winning van klei voor de baksteen-
industrie of winning van zand en grind voor de bouw (d) (20).

Laag-Nederland

Basisinzicht
� Het grootste deel van het veenlandschap, het kustlandschap

en het zeekleilandschap vormen Laag-Nederland. Zonder zee-
dijken en duinen zou Laag-Nederland door het water van de
zee overstroomd worden (zie kaart rechts).

Uitwerking
Veenlandschap

Legenda:

hoger dan één meter boven N.A.P.

lager dan één meter boven N.A.P.
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Vroeger waren er moerassen in Laag- en Hoog-Nederland op
plaatsen waar het regenwater niet kon wegstromen (e) (21). In
deze moerassen groeiden veel planten. De half vergane planten-
resten vormden er dikke pakketten veen.
Het meeste veen werd afgegraven voor de turfwinning. Turf was
lange tijd een belangrijke brandstof. Waar het veen is weggehaald
bleven plassen achter (22). Niet al het veen in Laag-Nederland is
afgegraven. De overgebleven veengebieden zijn ingericht als
polders, met smalle percelen, gescheiden door sloten (23). Hier en
daar staan nog grote windmolens waarmee vroeger het water uit
de polder werd gepompt (24). Nu doen grote elektrische pompen
het werk. Van oudsher gebruiken boeren de vochtige grond in de
veenpolders voor veeteelt. Zie ook Geschiedenis voor de basis-
school, hoofdstuk 5.2.
Ook in Hoog-Nederland waren gebieden waar het water moeilijk
wegstroomde en waar zich moerassen vormden. Ze lagen vooral
in vlakke delen in Oost-Groningen, Oost-Drenthe en op de grens
van Noord-Brabant en Limburg. Ook hier is bijna al het veen
afgegraven voor de winning van turf. In het nieuw ontstane
landschap ligt zand aan de oppervlakte. Deze zandgrond is
geschikt gemaakt voor de akkerbouw (f). Om de laatste resten
veen in Nederland te bewaren, zijn ze ingericht als natuurgebied.

Kustlandschap

Langs vrijwel de gehele kust van Nederland liggen duinen (25).
In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en op de Friese en
Groningse Waddeneilanden beschermen duinen het laagland
erachter tegen de zee. Waar geen duinen liggen, zijn dijken
aangelegd om het water van de zee tegen te houden (26).
De wind vormt het duinlandschap door droog zand van het
strand landinwaarts te blazen. Bij vloed voert het zeewater zand
aan. Vooral bij eb, als het strand breed is en het zand droog, kan
de wind veel zand verplaatsen (27). In de duinen neemt de wind
in sterkte af en valt het zand weer neer. Planten bespoedigen de
afzet van zand in de duinen op verscheidene manieren. Ze

Voorbeelden

21 Bij Emmen in Drenthe en in de Peel op de

grens van Noord-Brabant en Limburg zijn nog

resten van moerassen in Hoog-Nederland. 

Bij Loosdrecht en in de Biesbos (zie foto) zijn

nog resten van moerassen in Laag-Nederland.

22 De Nieuwkoopse Plassen in Zuid-Holland en

de Loosdrechtse Plassen in Utrecht zijn door

turfwinning ontstaan.

23 Veenlandschap bij Hazerswoude (zie foto op

de vorige bladzijde).

24 Bij Alphen aan de Rijn ligt de molengang

van Aarlanderveen.

25 Strand en duinen bij Bergen aan Zee (zie foto

rechts). 

Bij Zoutelande op Walcheren zijn duinen van

47 meter hoog; bij Scheveningen 31 meter;

bij Schoorl in Noord-Holland 57 meter. 

26 In een onderbreking van de duinkust van

Noord-Holland is een dijk gebouwd: de

Hondsbosse Zeewering. 

27 De brede stranden op het eiland Texel.

Achtergrondinformatie

e Veen ontstaat in een situatie waarin vergane

planten niet kunnen wegrotten. Door de grote

hoeveelheid water in de bodem is er te

weinig zuurstof voor een gehele afbraak van

de plantenresten. Bij veenvorming in Hoog-

Nederland is vooral sprake van overtollig

neerslagwater (hoogveen), in Laag-

Nederland van grondwater (laagveen). Waar

in Laag-Nederland het veen boven het niveau

van het grondwater groeide, werd ook hier de

veenvorming afhankelijk van neerslagwater. 

f De veenstekers in hoogveengebieden waren

verplicht om de grond na ontginning geschikt

te maken voor de landbouw. Dat deed men

door de bovenliggende laag jong veen te

bewaren en na het turfsteken te vermengen

met het onder het veen gelegen zand. Deze

nieuwe grond kreeg de naam dalgrond. 
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Voorbeelden 

28 Als beplanting in de duinen wordt vaak

helmgras gebruikt. Deze plant heeft lange

wortels die het zand goed vasthouden en

daarmee verstuiving voorkomen. 

29 Tijdens stormen worden elk jaar stukken van

de duinen weggeslagen, soms wel 10 meter.

30 Zeekleilandschap bij Schokland in Flevoland

(zie foto links). 

31 Oude kaarten laten een ander verloop van

de kustlijn in het verleden zien. Zo was

Walcheren in Zeeland een eiland, met als

belangrijke havenplaats het nu aan alle

kanten door land omgeven Arnemuiden.

32 In het noorden van Friesland en Groningen

liggen terpen. De plaatsnamen Bolsward en

Holwerd verwijzen daarnaar (ward of werd

betekent: wierde, een andere naam voor terp). 

33 De kust van het vasteland van Friesland en

Groningen wordt door dijken tegen het zee-

water beschermd. 

34 Plaatsnamen eindigend op -dam verwijzen

naar de aanleg van een dam in een rivier of

een afwateringskanaal. Amsterdam = dam

in de Amstel. Rotterdam = dam in de Rotte. 

35 Bij Kinderdijk ten oosten van Rotterdam

staan nog de molens die vroeger gebruikt

werden om het water uit de polder te

pompen (zie foto).

houden de wind tegen en voorkomen met hun wortels dat het
zand verder wordt geblazen (28).
Bij een combinatie van harde westenwind en vloed kunnen grote
delen van de duinen ook weer door het zeewater worden weg-
geslagen (29). Duinen hebben niet alleen te lijden van stormen
maar ook van recreanten, bijvoorbeeld wanneer ze planten in de
duinen vertrappen of de bodem vervuilen met afval.

Zeekleilandschap

In grote delen van Zeeland, Groningen en Friesland bestaat de
grond voornamelijk uit zeeklei. Vroeger was dit gedeelte van
Laag-Nederland onbeschermd tegen het opdringende zeewater.
Waar de zee Laag-Nederland overstroomde, is zeeklei afgezet.
Op veel plaatsen in Laag-Nederland ligt daarom nu zeeklei in de
ondergrond (30). De kustlijn van Nederland is in de loop der
eeuwen veelvuldig van vorm veranderd (31). In de Waddenzee is
het ontstaan van een zeekleilandschap nog in volle gang. Bij
vloed neemt het water uit de Noordzee klei en zand mee. Bij eb
staan grote delen van de Waddenzee droog.
Aanvankelijk maakten de bewoners van Laag-Nederland woon-
heuvels om zich tegen overstromingen van de zee te beschermen
(32). Later bouwden ze dammen en dijken (33). Dijken zijn
verhogingen (wallen) langs rivieren en langs de zeekust. Ze
vormen een scheiding tussen het water en het achterliggende
land. Dammen worden dwars door water aangelegd. In Nederland
lopen op veel plaatsen dammen dwars door riviermondingen om
te voorkomen dat het zeewater bij vloed landinwaarts kan
komen (34).
Op veel plaatsen in Laag-Nederland kan het water niet op een
natuurlijke manier wegstromen. Daarom is het land ingedeeld in
polders. Tussen de afzonderlijke percelen in de polder zijn sloten
gegraven. Grote pompen voeren het water af via een stelsel van
sloten en kanalen. Hier en daar staan nog de windmolens die dat
werk vroeger deden (35).
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Zeeklei is vruchtbaar als de waterstand in polders goed geregeld
kan worden. Daarom vinden we in zeekleigebieden in Nederland
vanouds veel akkerbouw (36).
In de 20e eeuw hebben grote inpolderingswerken (de Zuiderzee-
werken) plaatsgevonden in het IJsselmeer, de voormalige Zuider-
zee. Om deze inpolderingen mogelijk te maken, werd een dam, de
Afsluitdijk, aangelegd. De Zuiderzeewerken hadden eerst tot doel
meer landbouwgrond voor Nederland te verkrijgen. Later werd
grond in het nieuwe land, Flevoland, ook bestemd voor woon- en
werkgebied, natuurgebied en recreatiegebied (37). Om een water-
gebied te behouden, gaat de aanleg van de laatste polder niet
door, ondanks de dam die al van Lelystad naar Noord-Holland
was aangelegd.
In 1953 braken tijdens een hevige storm op verscheidene plaatsen
in het zuidwesten van Nederland dijken door. Na deze
overstromingen werd een begin gemaakt met het afsluiten met
dammen van zeegaten in Zuid-Holland en Zeeland: de Delta-
werken. Vooral vanwege economische belangen van Rotterdam en
Antwerpen zijn de Nieuwe Waterweg en de Westerschelde niet
afgesloten. Langs deze waterwegen werden de dijken verhoogd.
In de Nieuwe Waterweg kwam een beweegbare stormvloedkering.
Door de Deltawerken is het water achter de dammen zoet
geworden. Het zoute zeewater kan immers bij vloed de zeegaten
niet meer in. Om het unieke zoutwatermilieu van de
Oosterschelde in stand te houden, zijn er afsluitbare openingen
in de dam van de Oosterschelde gemaakt. Zout water kan
daardoor in de Oosterschelde blijven stromen. Alleen bij extreem
hoge vloed wordt de dam gesloten (38).

Stedelijke gebieden 

Basisinzicht
� In stedelijke gebieden in Nederland is van het vroegere

landschap vaak nauwelijks meer iets zichtbaar. Om te bouwen
en wegen aan te leggen wordt de ondergrond vaak geëgaliseerd.

Uitwerking
� Nederlanders zijn al eeuwen bezig hun woongebied in te
richten en te herinrichten. Daarbij worden landschappen steeds
opnieuw aangepast aan de veranderende behoeften aan woon- en
werkgebieden, recreatievoorzieningen, verkeersvoorzieningen en
natuurgebieden (39). Door de bouw van steden is het landschap
het meest ingrijpend veranderd. Hier is zelfs van de natuurlijke
ondergrond van het landschap nauwelijks meer iets te
herkennen. In steden is de ondergrond met zand geëgaliseerd om
er woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen te bouwen.
Ook zijn deze aanpassingen vaak nodig voor allerlei verkeers-
voorzieningen, zoals spoorwegen en autosnelwegen. Alleen in
heuvelachtige gebieden, zoals in Zuid-Limburg en op zand-
gronden, treft men in steden nog duidelijk reliëf aan (40).

Voorbeelden 

36 Suikerbieten, aardappelen en graan uit

Flevoland.

37 De uitbreiding van de stad Almere, het

natuurgebied de Oostvaardersplassen,

recreatievoorzieningen in de bossen langs

het Veluwemeer.

38 Stormvloedkering in de Oosterschelde (zie

foto).

Stedelijke gebieden

Voorbeelden 

39 Een gedeelte van het IJmeer bij Amsterdam

wordt ingepolderd om er nieuwe woon-

wijken te bouwen. 

40 Enschede, Arnhem (zie foto) en Nijmegen

liggen (gedeeltelijk) op de heuvels van

Midden-Nederland; Heerlen, Kerkrade en

Maastricht in het heuvellandschap van Zuid-

Limburg. 
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Beschermde landschappen

Voorbeelden 

41 Het dal van de Geul in Zuid-Limburg is een

beschermd landschap.

42 Nationaal Park de Hoge Veluwe (zie foto); het

Nationale Park Dwingelderveld in Drenthe. 

43 Het landschap in de omgeving van

Winterswijk en langs de Overijsselse Vecht

heeft de status van ‘waardevol cultuur-

landschap’.

44 In het natuurgebied de Gelderse Poort bij

Nijmegen zijn de zomerdijken verdwenen en

is een landschap ontstaan waarin het rivier-

water vrij spel heeft. 

45 De hogesnelheidslijn door het Groene Hart

loopt gedeeltelijk ondergronds om een

waardevol landschap te sparen.

46 Nationaal Park Zuid-Kennemerland bij

Haarlem.

47 Op het strand van Domburg in Zeeland (zie

foto), de Delflandse Hoofden in Zuid-

Holland.

Beschermde landschappen

Basisinzicht
� Om waardevolle landschappen in Nederland te beschermen,

wijst de overheid beschermde gebieden aan. Dat zijn
omgevingen waar zeldzame planten en dieren leven, of
streken die een karakteristiek beeld geven van een landschap
van vroeger. Activiteiten die het landschap kunnen bedreigen,
zijn er verboden.

Uitwerking
� Om waardevolle landschappen te bewaren, wijst de overheid
beschermde gebieden aan.
Karakteristieke delen van het heuvellandschap van Zuid-Limburg
zijn door de overheid tot beschermd gebied verklaard, omdat de
uitbreiding van steden en industrie het landelijk gebied bedreigt
(41).
Op de zandgronden zijn op sommige plaatsen bossen, heide-
velden en zandverstuivingen ingericht als natuurgebied. Deze
gebieden mogen niet gebruikt worden voor landbouw of andere
activiteiten (42). Daarnaast heeft de overheid landbouwgebieden
aangewezen die bewaard moeten blijven omdat ze een goed beeld
geven van het landschap van vroeger (43). De overheid neemt ook
maatregelen om verdroging en vervuiling van zandgronden tegen
te gaan. Ze doet dat bijvoorbeeld door het besproeien van akkers
en weilanden in droge perioden of het uitrijden van mest aan
regels te binden.
Ook in het rivierengebied verdwijnt door menselijk ingrijpen het
oorspronkelijke landschap. Op sommige plaatsen wordt dit
landschap hersteld en ontstaat een nieuwe leefomgeving voor, in
Nederland, zeldzame planten en dieren (44).
Veengebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden
bedreigd door de uitbreiding van de Randstad. De overheid wil
het karakteristieke veenlandschap met weilanden, sloten en
plassen behouden. Daarom probeert ze uitbreiding van steden en
de aanleg van wegen in het Groene Hart van de Randstad aan
banden te leggen (45).
Het is belangrijk dat de duinen in stand blijven, niet alleen omdat
het vaak waardevolle natuurgebieden zijn (46), maar ook omdat ze
het laagland achter de duinen beschermen tegen overstromingen.
Op het strand en in de duinen vlak achter het strand mag daarom
meestal niet gebouwd worden. Bovendien zijn op veel plaatsen
voorzieningen getroffen om te voorkomen dat tijdens een storm
zand wegspoelt. Daarom zijn er bijvoorbeeld rijen palen in het
strand geslagen. De palen breken de golven en de stroming van
het zeewater (47). Ook worden planten of windschermen in de
duinen geplaatst om opwaaiend zand vast te houden.
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3.1 Landen en hun bevolking

3.2 Migratie

Hoofdstuk 3
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3.1 Landen en hun bevolking

Basisinzicht
� Mensen leven samen in een land met een bestuur. Binnen de

landsgrenzen gelden voor de bewoners dezelfde regels. Veel
landen werken samen in internationale organisaties

� Nederland behoort tot de dichtbevolkte landen op de wereld.
Er zijn grote verschillen in dichtheid tussen verstedelijkte
delen en het platteland.

� In de rest van de wereld zijn de verschillen in bevolkings-
dichtheid vaak groter dan in Nederland. Uitgestrekte gebieden
zijn door koude, droogte of reliëf vrijwel onbewoond. Andere
gebieden met veel steden of een intensieve landbouw zijn
dichtbevolkt.

Uitwerking
� Mensen leven samen in een land met een bestuur. Meestal
zetelt het landsbestuur in de hoofdstad van het land. Om zich te
beschermen worden tussen veel landen de grenzen bewaakt. Om
het land goed te kunnen besturen in de meeste landen het
grondgebied verdeeld in deelstaten of provincies en weer verder
in gemeenten. Een deel van het bestuur van het land is
gedelegeerd aan deze lagere bestuursorganen.
De meeste landen werken samen met andere landen. Bijna alle
landen zijn lid van de Verenigde Naties. Zij bespreken vaak
politieke conflicten tussen landen, maar de VN probeert ook
problemen over zaken als mensenrechten, vluchtelingen en
armoede op te lossen.
In Europa werken 27 landen, waaronder Nederland samen in de
Europese Unie (EU). De overheden van de lidstaten hebben een
deel van hun bevoegdheden overgedragen aan de overheid van de
EU in Brussel. Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is
een Europa zonder interne grenzen.

� Nederland is een van de kleine landen op de wereld. Op een
beperkte oppervlakte wonen 16 miljoen mensen. Nederland is
dus dichtbevolkt (1).
Op kaart 1 Topografie zijn dunner en dichter bevolkte gebieden
aan te wijzen. Het westen is het dichtstbevolkt. Door de al
eeuwen durende economische bedrijvigheid ontwikkelden zich
hier de grootste steden (zie ook Geschiedenis voor de basisschool
hoofdstuk 5.5). Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
vormen de kernen van één stedelijk gebied: de Randstad (2).
Ook buiten de Randstad zijn belangrijke stedelijke gebieden: in
Noord-Brabant ligt een rij steden met Eindhoven als grootste
stad. In Zuid-Limburg is Maastricht en in Twente Enschede het
centrum van een stedelijk gebied (3). In Midden-Nederland
vormen Arnhem en Nijmegen een stedelijk gebied (a).
Tegenover deze dichtbevolkte gebieden staan de naar verhouding

3.1 LANDEN EN HUN BEVOLKING

Voorbeelden

1 Op de 41.526 km2 die Nederland groot is,

woonden op 1 januari 2008 16.404.202

mensen. Andere landen in Europa zoals

Estland, Denemarken en Zwitserland zijn in

oppervlakte vergelijkbaar met Nederland. Het

inwonertal in deze landen is echter veel lager

(resp. 1,5 miljoen, 5 miljoen en 7 miljoen). 

In Nederland wonen 394 mensen per km2.

Behalve zeer kleine landen als Malta,

Bahrein en Singapore, zijn op de wereld

alleen Zuid-Korea (493), Taiwan (693) en

Bangladesh (1045) dichter bevolkt (2007). 

2 Amsterdam had op 1 februari 2008

748.000 inwoners, Rotterdam 581.000,

Den Haag 476.000 en Utrecht 295.000. 

3 Eindhoven had op 1 februari 2008

211.000 inwoners, Enschede 155.000 en

Maastricht 118.000.

4 Almere had op 1 februari 2008

183.000 inwoners, Groningen 183.000, Emmen

109.000, Leeuwarden 92.000, Assen 65.000.

5 Op de Groningse Waddeneilanden

(Rottumerplaat en Rottumeroog) wonen

geen mensen. De Friese Waddeneilanden

(Vlieland, Terschelling, Ameland en

Schiermonnikoog) zijn dunbevolkt: er

woonden in 2006 45 mensen per km2. In het

toeristenseizoen herbergen de eilanden

aanzienlijk meer mensen.

Achtergrondinformatie

a De grote steden zijn de kerngemeenten van

stadsgewesten (aaneengesloten landschap

van centrale stad met omringende kleinere

kernen; bijvoorbeeld het stadsgewest Twente.

3 Bevolking
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Voorbeelden

6 Boeddhistische tempel in China (zie foto

links)

7 Arabische taal in Marokko

Achtergrondinformatie

b De wereldbevolking heeft in de twintigste

eeuw een spectaculaire groei doorgemaakt

en zal naar verwachting deze eeuw in een

lager tempo verder groeien naar 7,9 miljard

mensen in 2025 en 9,3 miljard mensen in

2050. Daarna zal volgens demografen het

aantal wereldburgers stabiel blijven. 

c Wat betreft de geleding van de wereld

wijken we hier af van de indeling in

continenten in hoofdstuk 2 Aarde en

landschappen. Daar onderscheiden we zes

aaneengesloten landmassa’s of continenten

(Eurazië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika,

Afrika, Australië en Antarctica). In hoofdstuk

3 Bevolking sluiten we aan bij de kaart

cultuurgebieden in de Grote Bosatlas (53e

druk, kaart 209A). Uitgangspunt van deze

indeling is dat elke cultuur zijn eigen waarde

heeft. Door niet uit te gaan van één bepaald

(economisch) criterium wordt op voorhand

de achterstelling van een andere cultuur

uitgesloten. Belangrijke kenmerken van

cultuurgebieden zijn: (sub)continentale

omvang, een unieke relatie tussen cultuur-

en natuurelementen, een unieke geestelijke

en maatschappelijke ordening, een

herkenbare gezamenlijke geschiedenis en

een zekere duurzaamheid. Wij pasten de

indeling aan door een aantal gebieden

samen te voegen en de naamgeving in

overeenstemming te brengen met de in het

basisonderwijs gebruikte termen.

dunbevolkte provincies Groningen, Friesland, Drenthe en
Flevoland. Met uitzondering van Almere, Groningen en Emmen
zijn hier geen grote steden (4). Ook buiten dorpen en steden
wonen mensen; er zijn in Nederland nauwelijks uitgestrekte
onbewoonde gebieden. Naar verhouding dunbevolkte (natuur-)
gebieden vinden we op de Veluwe en de Waddeneilanden (5).

� De aarde telt aan het begin van de 21e eeuw ruim zes miljard
bewoners (b). Er is een grote verscheidenheid in levenswijze, niet
alleen door verschillende natuurlijke omstandigheden, maar ook
door verschillen in welvaart, levensbeschouwing en taal (zie kaart
14 Arm en rijk, kaart 15 Talen en kaart 16 Godsdiensten) (6,7).
We onderscheiden zeven cultuurgebieden op de wereld: Europa,
Azië, het Midden-Oosten (inclusief Noord-Afrika), Afrika ten
zuiden van de Sahara, Noord-Amerika, Midden- en Zuid-Amerika
en Australië (inclusief Nieuw-Zeeland en de overige eilanden in
de Stille Oceaan) (c).
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De bevolking is niet gelijkmatig over de aarde verdeeld. Er zijn
gebieden met veel en met weinig inwoners (zie kaart 13 Spreiding
van de bevolking) (8). Van alle landen op aarde telt China de
meeste inwoners. Dat betekent niet dat China het dichtstbevolkte
land van de wereld is. Bij dit gegeven speelt immers ook de
oppervlakte van het land mee. Dichtbevolkte landen herbergen
meer inwoners per vierkante kilometer dan dunbevolkte landen
(9). De spreiding van de bevolking hangt af van verschillende
factoren, zoals de mogelijkheden voor landbouw, handel en
industrie en de ruimte die beschikbaar is om het gebied in te
richten met steden, wegen en andere landschapselementen. De
noordelijke delen van Europa, Azië en Amerika hebben een koud
klimaat. Ze zijn daarom minder geschikt voor menselijke
bewoning. Op het zuidelijk halfrond is het werelddeel Antarctica
geheel met ijs bedekt en daardoor niet geschikt voor bewoning.
In berggebieden vormt naast de koude in de hogere delen ook het
reliëf een belemmering voor bewoning. In deze gebieden zijn
vaak alleen de vlakkere delen in dalen (10) en op hoogland
bewoond. Dichtbevolkt hoogland vinden we in de Andes in Zuid-
Amerika (11).

Voorbeelden

8 In China wonen 1,3 miljard mensen (2008).

De onafhankelijke staat met het geringste

aantal inwoners is het Vaticaan (870),

gevolgd door Tuvalu in de Stille Oceaan met

12.000 inwoners (2008). 

9 In IJsland wonen gemiddeld 3 inwoners per

km2; in China 137; in Nederland 397 (2006).

10 Villefranche-de-Conflent in het dal van de

Têt in Zuid-Frankrijk (zie foto rechts).

11 Op de hoogvlakten van de Andes liggen de

grote steden Bogotá, Medellin, Quito en

Cusco (zie foto).

Achtergrondinformatie (vervolg)

c De indeling in cultuurgebieden wijkt af van

de indeling in continenten in hoofdstuk 2

Aarde en landschappen. In het volgende

overzicht zijn de indelingen in continenten

en de vereenvoudigde indeling in

cultuurgebieden vergeleken.

Indeling in 

continenten:

Eurazië

Noord-Amerika

Australië (inclusief

pacifische eilanden)

Europa

Azië

Afrika

Zuid-Amerika

Antarctica

Indeling in cultuur-

gebieden:

Midden-Oosten (incl.

Noord-Afrika

Afrika ten zuiden van

de Sahara

Noord-Amerika

Midden- en

Zuid-Amerika

Australië (inclusief

pacifische eilanden)
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Voorbeelden

12 Het dal van de Nijl in Egypte. Het dal van de

Eufraat en de Tigris in Irak. De kust van

Marokko, Tunesië en Algerije.

13 De grootste (kust)plaatsen in Australië zijn

Perth, Adelaïde, Melbourne, Sydney en

Brisbane. Ze herbergen allemaal meer dan

1 miljoen inwoners.

14 Het gebied tussen Boston en Washington is

het grootste aaneengesloten stedelijk

gebied op aarde. De grootste stad is

New York.

15 In West-Europa zijn de grootste steden

Londen (8 miljoen inwoners) en Parijs

(10 miljoen inwoners).

16 In 2004 was Tokyo met 35 miljoen inwoners

de grootste stad op aarde.

17 In Brazilië worden de krottenwijken favela’s

genoemd, in Spaanstalige landen barrio’s, in

Franstalige landen bidonvilles, in Engels-

talige landen shanty towns. Op de foto links

een barrio in Lima.

18 Intensieve rijstbouw in het oosten van China,

in India, Pakistan, Bangladesh en op Java.

19 Shenzhen in China telt 14 miljoen inwoners.

Achtergrondinformatie

d Het overgangsgebied tussen Azië, Europa

en Afrika kent vele namen: Levant, Nabije

Oosten, Arabische Wereld, Midden-Oosten.

De ruime definitie van ‘Midden-Oosten’ in

de Encyclopedia Britannica (inclusief Noord-

Afrika, Afghanistan en Pakistan) sluit het

beste aan bij de indeling in cultuurgebieden.

Nadeel van de term blijft het Europa-

centrisch gezichtspunt. 

e Verstedelijking doet zich voor in alle arme

landen. Midden- en Zuid-Amerika zijn de

meest verstedelijkte arme delen van de

wereld.

f Een aantal landen in Azië is wel sterk

verstedelijkt. We noemen: Iran, Kazachstan,

Brunei, Maleisië, Singapore, Japan, Korea,

Mongolië en Taiwan. Ook de oostkust van

China is sterk verstedelijkt.

Grote delen van het aardoppervlak zijn dunbevolkt vanwege de
droogte. In het Midden-Oosten (d) bijvoorbeeld blijft de bevolking
voornamelijk geconcentreerd in de gebieden waar water
beschikbaar is: rivierdalen en kustvlakten (12). Ook elders vinden
we omvangrijke gebieden die door de droogte dunbevolkt zijn: in
Australië is het binnenland dunbevolkt. Alle grote steden in dit
land liggen aan de kust (13).
Dunbevolkt zijn ook de tropische bossen van Midden- en Zuid-
Amerika, Afrika en Azië. Ze zijn moeilijk toegankelijk en
herbergen daardoor weinig bewoners. Het Amazonegebied in
Brazilië is het grootste aaneengesloten tropische bos op aarde.
De grootste bevolkingsdichtheid treffen we aan in stedelijke
gebieden. In rijke landen van de wereld wonen de meeste mensen
in steden. Aan de oost- en de westkust van de Verenigde Staten
(14), in West-Europa (15) en in Japan (16) hebben zich omvangrijke
stedelijke gebieden ontwikkeld. Maar ook in minder welvarende
landen vinden we grote steden. Dat geldt bijvoorbeeld voor
Midden- en Zuid-Amerika (e). Door de slechte levens-
omstandigheden op het platteland trekken hier veel mensen naar
de stad. De tegenstellingen zijn er groot: naast omvangrijke
krottenwijken (17) zijn er luxe woonwijken voor de rijken (zie
kaart 14 Arm en rijk).
Naar verhouding ook dichtbevolkt zijn gebieden op aarde waar de
omstandigheden voor de landbouw gunstig zijn en hoge
opbrengsten een omvangrijke bevolking kunnen voeden. Dat
geldt bijvoorbeeld voor tropische gebieden in Azië waar het
gunstige klimaat, de vruchtbare grond en de intensieve
bewerking van de grond meer oogsten per jaar mogelijk maken
(18). Hier woont de bevolking nog vooral op het platteland (f).
Door de sterke bevolkingsgroei verbeteren de levens-
omstandigheden van de mensen er echter nauwelijks. Daarom
trekken ook hier veel mensen naar de stad (19).
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3.2 Migratie

Migratiemotieven

Basisinzichten
� Migranten uit arme gebieden trekken naar rijkere gebieden.

De welvaart in Nederland heeft een grote aantrekkingskracht
op migranten uit arme landen.

� Politieke vluchtelingen verlaten hun land om zich te vestigen in
een veiliger land. Een deel van hen komt terecht in Nederland.

Uitwerking
� Veel mensen blijven hun hele leven wonen in het gebied
waar ze geboren zijn. Ze vinden er werk, zijn gehecht aan de
omgeving en de mensen die er wonen.
Andere mensen verlaten hun woongebied om zich elders te
vestigen. Veel voorkomende vormen van migratie binnen een land
zijn de trek naar de stad (om er te werken) en de trek naar het
platteland (om er te wonen) (a). Wanneer bij migratie lands-
grenzen worden overschreden, spreken we van emigratie (het oude
land verlaten) en immigratie (het nieuwe land binnenkomen). Vaak
zijn er economische motieven om te verhuizen: het ontbreken van
goede levensomstandigheden in het vertrekgebied in combinatie
met (veronderstelde) gunstige levensomstandigheden in het
vestigingsgebied (1). Kaart 14 Arm en rijk laat de verschillen in
levensomstandigheden op aarde zien. Hierbij is gelet op het
inkomen dat mensen verdienen, maar ook op andere levens-
omstandigheden, zoals: hoe oud worden mensen, hoeveel hebben
ze te eten, beschikt iedereen over drinkwater, hoe hoog is het
inkomen, hoe lang volgen mensen onderwijs.

� Ook politieke motieven kunnen aan migratie ten grondslag
liggen. Een burgeroorlog of een oorlog met een ander land kan
aanleiding zijn te vluchten (2). Dat geldt ook voor vervolging van
politieke of religieuze minderheden (3). In sommige landen in Azië
en Afrika dwingen oorlogen en slechte levensomstandigheden
veel mensen tot verhuizen (3). De meesten trekken naar een ander
deel van het land of naar een buurland. Een beperkt deel slaagt er
in zich in een rijk land als Nederland te vestigen (4).

3.2 MIGRATIE

Migratiemotieven

Voorbeelden

1 Werk in de stad: autofabriek in Shaghai.

2 Tijdens de oorlog met Servië zijn mensen uit

Bosnië naar andere landen in Europa,

waaronder Nederland, getrokken. Op de foto

een vluchtelingenkamp in Macedonië.

3 Krottenwijk in Bombay (zie foto). 

4 In 2007 vroegen 9700 mensen asiel aan in

Nederland. Ze kwamen vooral uit Irak en

Somalië.

Achtergrondinformatie

a Vooral in de arme landen zal de stedelijke

bevolking sterk toenemen, omdat

economische groei vooral in de stad

plaatsvindt. In 2000 woont bijna de helft van

de wereldbevolking in de stad, in 2050 zal

dat naar verwachting 60% zijn.
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Vergrijzing

Voorbeelden

5 In Nederland is 18% van de bevolking

jonger dan 15 jaar. In een arm land als de

Filipijnen is 31% jonger dan 15 jaar (2008)

(zie foto links).

6 Mensen in Mozambique worden gemiddeld

41 jaar, in Nederland 79 jaar (2008).

Achtergrondinformatie

b De relatie tussen welvaart en gezinsgrootte is

te complex voor het basisonderwijs en blijft

daarom in deze domeinbeschrijving

achterwege. Belangrijke factoren die de

gezinsgrootte bepalen zijn: de

beschikbaarheid van middelen om de gezins-

grootte te plannen, de verbetering van de

positie van de vrouw, betere voorzieningen in

de gezondheidszorg en onderwijs. 

c In Duitsland en veel landen in Midden- en

Oost-Europa neemt door lage geboortecijfers

het aantal inwoners af. In de nabije toekomst

zal niet meer het geboorteoverschot (er

worden meer mensen geboren dan er

sterven) in Europa de belangrijkste oorzaak

van bevolkingsgroei zijn, maar het migratie-

overschot (er vestigen zich meer mensen dan

er vertrekken). De bevolking van Nederland

is in het verouderende Europa één van de

jongste en zal langer doorgroeien dan de

bevolking in de meeste andere landen van de

Europese Unie en daardoor naar verhouding

dichter bevolkt raken.

Migratie en cultuur

Voorbeelden

7 Voor veel vluchtelingen in Nederland zijn in

de stad waar ze wonen geen kranten in de

eigen taal te verkrijgen of zijn er geen

gebouwen aanwezig waar zij hun geloof

kunnen belijden.

Achtergrondinformatie

d De massamedia met een dominante positie

van de Amerikaanse amusementsindustrie

spelen hierbij een belangrijke rol.

Vergrijzing

Basisinzicht
� In rijkere landen wonen naar verhouding veel ouderen.

Immigratie van jongeren kan het tekort aan arbeidskrachten
aanvullen.

Uitwerking
� In rijke landen is het aandeel van jongeren in de totale
bevolking laag (b) (5). Grote gezinnen zijn in landen als Nederland
een uitzondering. Omdat er minder kinderen worden geboren,
neemt het aandeel ouderen toe, ook omdat door gezonde voeding
en goede medische voorzieningen mensen ouder worden. De
vergrijzing van de bevolking in welvarende landen is aanzienlijk
(c) (6). Omdat ouderen niet werken, ontstaat er een tekort aan
arbeidskrachten. Dit tekort kan door immigranten worden
aangevuld. Zie kaart 14 Arm en rijk.

Migratie en cultuur

Basisinzicht
� Voor veel migranten is de verhuizing naar een ander land

ingrijpend, omdat ze zich moeten aanpassen aan een andere
cultuur.

Uitwerking
� Voor migranten is de verhuizing naar een ander cultuur-
gebied een ingrijpende gebeurtenis. Ondanks de toenemende
mondialisering van de cultuur, waarbij steeds meer elementen
van de Amerikaanse cultuur worden overgenomen (d), kunnen
culturele verschillen tussen het land van vertrek en het land van
vestiging groot zijn (7). Kaart 14 Arm en rijk, kaart 15 Talen en
kaart 16 Godsdiensten geven een beeld van deze verscheidenheid
op aarde. Vooral taalverschillen zijn belangrijke barrières bij de
inburgering van migranten.
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In ieder deel van de wereld verandert door migratie de
samenstelling van de bevolking.
In Europa werken 27 landen, waaronder Nederland, samen in de
Europese Unie (EU) (zie kaart 8 Topografie) (e). De overheden van
de lidstaten hebben een deel van hun bevoegdheden
overgedragen aan de overheid van de Europese Unie in Brussel
(8). Het uiteindelijke doel van de EU is een Europa zonder interne
grenzen. Het verkeer van personen tussen de landen van de
Europese Unie wordt nauwelijks belemmerd (9). Hierdoor is er
een omvangrijke migratie tussen de landen van de Europese Unie
ontstaan (10). De meeste landen in Oost- en Midden-Europa zijn
minder welvarend. Inwoners uit deze landen proberen zich te
vestigen in landen van de Europese Unie. Een eventuele
toetreding tot de Europese Unie zal deze migratie versterken (11).
Nederland is al lang een immigratieland. Een deel van de
inwoners van Nederland bestaat uit (nazaten van) migranten uit
voormalige koloniën (Indonesië en Suriname) (f). Ook wonen in
Nederland veel (nazaten van) migranten die in de jaren zestig en
zeventig van de vorige eeuw uit de landen rond de Middellandse
Zee (Turkije, Marokko) werden aangetrokken om te komen werken
in de Nederlandse industrie (g). Later is een omvangrijke stroom
van politieke vluchtelingen uit probleemgebieden in Oost-Europa,
Afrika en Azië op gang gekomen (h). De overheid van Nederland
probeert, samen met de andere landen van de Europese Unie, de
toevloed van migranten te beheersen (i).

Voorbeelden

8 De bevolking van de lidstaten van de EU

kiest het Europees Parlement. Op de foto

rechtsonder het gebouw van het Europees

Parlement in Straatsburg.

9 Grens bij Kerkrade (zie foto). Op de voor-

grond  Duitsland en op de achtergrond

Nederland.

10 In Nederland woonden in 2008 380.000

Duitsers en 112.000 Belgen.

11 Het lidmaatschap van de Europese Unie is

aangevraagd door Turkije, Kroatië en

Macedonië (2008).

Achtergrondinformatie

e Een aantal landen waaronder Nederland zijn

de zogenaamde Schengen-landen: landen

zonder onderlinge grenscontrole.

f Ook in andere landen wonen minderheden

uit voormalige koloniën. In België is een

Kongolese minderheid, in Frankrijk een

Algerijnse, in het Verenigd Koninkrijk een

Indiase.

g De immigratie betreft niet alleen arbeids-

krachten maar ook de immigranten in het

kader van de gezinshereniging en gezins-

vorming.

h Het Centraal Bureau voor de Statistiek

maakt onderscheid in ‘eerste generatie

allochtonen’ (personen die in het buitenland

zijn geboren met tenminste één in het

buitenland geboren ouder) en ‘tweede

generatie allochtonen’ (personen die in

Nederland zijn geboren met tenminste één

in het buitenland geboren ouder).

i Voordat vluchtelingen (asielzoekers) in

Nederland worden toegelaten, moet in een

onderzoek worden aangetoond dat hun vlucht

terecht was. Vooral migratie uit economische

motieven wordt afgeremd.
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Voorbeelden

12 In het westen van de Verenigde Staten leven

indianenstammen in reservaten, waaronder

de Apache, Navajo en Sioux. 

13 In de Verenigde Staten is 12% van de

bevolking zwart. In veel steden is de zwarte

bevolking in de meerderheid, onder andere in

Detroit, Washington, Memphis, New Orleans.

14 In Californië, Texas en New-Mexico, staten

die grenzen aan Mexico, is meer dan 20%

van de bevolking hispanic, dat wil zeggen

van Latijns-Amerikaanse origine. 

15 In Equador, Peru en Bolivia (zie foto) is meer

dan de helft van de bevolking van indiaanse

afkomst.

16 Behalve in Suriname is ook in Jamaica en

Haïti de zwarte bevolking in de meerderheid.

In andere landen in Midden- en Zuid-Amerika,

zoals Brazilië en Venezuela, vormt de zwarte

bevolking een belangrijke minderheid.

17 In Suriname is Nederlands de officiële taal.

Ook de namen van steden verwijzen naar de

koloniale geschiedenis (zie foto links).

18 Moskee in Egypte.

In Noord-Amerika (de Verenigde Staten en Canada) en Australië
stamt het grootste deel van de bevolking af van Europese
migranten. De Engelsen hadden koloniën in deze delen van de
wereld en het Engels is er de officiële taal gebleven (zie kaart 15
Talen). In de Verenigde Staten van Amerika wonen naast de
afstammelingen van de Europese migranten belangrijke
minderheden: indianen (12) (afstammelingen van de
oorspronkelijke bewoners), de zwarte bevolking (13)
(afstammelingen van slaven) en migranten uit Mexico en andere
Spaanstalige landen (14).
Ook de bevolking van Midden- en Zuid-Amerika bestaat voor een
belangrijk deel uit de nazaten van Europese kolonisten. Deze
gebieden waren lange tijd koloniën van Portugal en Spanje.
In Brazilië is het Portugees de officiële landstaal. In de meeste
andere landen in dit deel van de wereld wordt Spaans gesproken
(zie kaart 15 Talen). De oorspronkelijke indiaanse bevolking vormt
een minderheid (15). Ook in Midden- en Zuid-Amerika wonen
afstammelingen van slaven uit de koloniale periode. In sommige
landen, vormen zij de belangrijkste bevolkingsgroep (16). Een van
deze landen is Suriname, vroeger een kolonie van Nederland (17).
De bewoners van het Midden-Oosten zijn door hun
gemeenschappelijke godsdienst de islam, en voor een aantal
landen de gemeenschappelijke taal, het Arabisch, verenigd (18).
De historische achtergronden van de migraties worden beschreven
in hoofdstuk 6 en 7 van Geschiedenis voor de basisschool.
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Landbouw
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4.1 Productie in de landbouw

4.2 Ruimtelijke aspecten van de landbouw

4.3 Natuur en milieu

Hoofdstuk 4
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4.1 Productie in de landbouw

Akkerbouw, tuinbouw, bosbouw

Basisinzichten 
� In de landbouw brengen boeren plantaardige en dierlijke

producten voort. Ze maken daarbij gebruik van natuurlijke
processen. Bij plantaardige producten spreken we van akker-
bouw, tuinbouw of bosbouw, bij dierlijke producten van vee-
houderij.

� In de akkerbouw telen boeren gewassen op akkers. Ze maken
de grond geschikt om er planten te laten groeien, ze verwijderen
andere planten en bemesten de grond. Soms regelen ze de
watervoorziening tijdens de groeiperiode. Boeren oogsten als de
plantaardige producten volgroeid zijn.

� Tuinbouw is een intensievere vorm van plantenteelt dan akker-
bouw. Tuinders telen voedselgewassen, zoals groenten en fruit,
of siergewassen, zoals snijbloemen en bloembollen. Bomen
worden aangeplant voor het fruit of om verkocht te worden als
sierboom. De teelt van tuinbouwproducten is in het algemeen
bewerkelijker dan de teelt van akkerbouwgewassen. Een zeer
intensieve vorm van tuinbouw is glastuinbouw. Hier worden de
omstandigheden waaronder planten groeien in kassen
kunstmatig geregeld.

� Een minder intensieve teelt van planten vindt plaats in de
bosbouw. Hier worden grote oppervlakten bomen geplant om
later te kappen voor het hout.

Uitwerking
� Door gebruik te maken van processen in de natuur brengen
boeren plantaardige en dierlijke producten voort. Boeren die zich
toeleggen op plantaardige producten zijn akkerbouwers, tuin-
bouwers of bosbouwers. Boeren die zich toeleggen op dierlijke
producten, zoals melk en vlees, zijn veehouders (a).

� In de akkerbouw telen boeren gewassen op een akker. Boeren
gaan meestal als volgt te werk. Eerst maken ze de grond geschikt
om planten te laten groeien. Soms moeten zij daarvoor de
oorspronkelijke plantengroei verwijderen. Door te ploegen maken
boeren de grond los opdat de planten water en lucht uit de grond
kunnen opnemen (1). Door de grond te bemesten, kunnen zij de
vruchtbaarheid daarvan verhogen. Wanneer ze geen kunstmest
kopen, gebruiken boeren mest van hun vee. Vervolgens zaaien
boeren of ze poten knollen in de grond. Soms specialiseren zij
zich in één gewas (2). Om een zo groot mogelijke opbrengst te
krijgen, verzorgen boeren gedurende de groeiperiode van de
planten hun akkers regelmatig: ze verwijderen andere planten
die op de akkers groeien (onkruid) en proberen plantenziektes en

4.1 PRODUCTIE IN DE LANDBOUW

Akkerbouw, tuinbouw, bosbouw

Voorbeelden

1 Ploegen in Flevoland (zie foto).

2 In de Bourgogne in Frankrijk en langs de

Moezel in Duitsland (zie foto) komen veel

wijngaarden voor. De wijnboeren zijn hier

gespecialiseerd in de teelt van enkele

druivensoorten. 

Achtergrondinformatie

a Bij de beschrijving van de activiteiten op

landbouwbedrijven gaan we zoveel mogelijk

uit van de situatie zoals leerlingen die in

Nederland kunnen aantreffen. 

4 Landbouw
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Voorbeelden

3 De provincie Groningen telt veel akkerbouw-

bedrijven.

4 De suikerfabriek in Hoogkerk verwerkt suiker-

bieten van Groningse akkerbouwbedrijven. 

5 Op tuinbouwbedrijven in West-Friesland

worden bloemkool, spinazie en sperzie-

bonen geteeld. 

6 In de Bollenstreek zijn veel bedrijven

gespecialiseerd in de teelt van bloembollen. 

7 In het Westland zijn veel kassen waar tomaten

en komkommers worden geteeld (zie foto).

8 In de fabriek van IGLO wordt spinazie

ingevroren en verpakt. 

9 Populierenbos in Spanje (zie foto linksonder).

10 Bij Sundsvall in Zweden is veel hout- en

papierindustrie.

Achtergrondinformatie

b De landbouw levert niet alleen grondstoffen

voor de voedingsindustrie, maar ook voor

andere industrieën, waaronder de chemische

industrie. We noemen echter alleen

voorbeelden van grondstoffen die duidelijk

in het eindproduct te herkennen zijn. 

c In Nederland is de tuinbouw op veel

gebieden intensiever dan de akkerbouw. Er

is een grotere inzet van machines, arbeids-

krachten, brandstoffen, mest, gewas-

bescherming en onkruidbestrijding.

d Naast producten uit de voedingstuinbouw

noemen we producten uit de siertuinbouw. De

siertuinbouw is in het welvarende Nederland

een belangrijke tak van de tuinbouw.

e Het kappen van bomen uit een oorspronkelijk

bos (bijvoorbeeld in het Amazonegebied) is

een vorm van verzamelen en rekenen we

daarom niet tot de landbouw.

vraat door dieren tegen te gaan. Veel boeren doen dat met
chemische bestrijdingsmiddelen. Als de producten volgroeid zijn
gaan boeren oogsten. Bij hun bedrijf hebben boeren gebouwen
voor de opslag van de oogst of van machines (3).
Via de handel komen veel akkerbouwproducten, zoals
(consumptie)aardappelen en uien, na een eenvoudige bewerking
in de winkel terecht. Andere akkerbouwproducten, zoals katoen,
suikerbieten, cacaobonen en aardappelen zijn grondstoffen voor
de industrie (b) (4). Veel akkerbouwproducten, zoals tarwe,
aardappelen, maïs en rijst, dienen tot voedsel voor de mens .

� Tuinbouw is een intensieve vorm van plantenteelt. Net als de
akkerbouwer, moet de tuinder de grond geschikt maken en
planten verzorgen. De akkers zijn weliswaar kleiner dan in de
akkerbouw, maar worden intensiever gebruikt (c) (5). Hierdoor is
de opbrengst per hectare vaak hoger dan in de akkerbouw.
Groenten, fruit, bloemen en bloembollen (d) zijn belangrijke
producten van de tuinbouw. Soms specialiseren tuinders zich (6).
Een zeer intensieve vorm van tuinbouw is glastuinbouw. In kassen
regelen tuinders temperatuur, vruchtbaarheid en toevoer van
water en licht (7). Een dergelijke intensieve bewerking kost de
tuinder veel geld. De meeste producten uit de tuinbouw zijn zeer
bederfelijk. Daarom worden ze snel naar de consument gebracht
of gekoeld bewaard. Sommige producten worden in de voedings-
industrie verwerkt, waardoor ze langer houdbaar zijn (8).

� In de bosbouw worden bomen aangeplant en na 20 tot 50 jaar
gekapt (e). Gekapte bomen worden vervangen door nieuwe
aanplant (9). Vergeleken met akkerbouw- en tuinbouwbedrijven
zijn bedrijven in de bosbouw zeer extensief. Ze beslaan grote
oppervlakten en tussen aanplant en kap vindt weinig bewerking
plaats. De bomen zijn bestemd voor verwerking in de industrie (10).
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Veehouderij

Basisinzicht
� De veehouderij is gericht op het verkrijgen van dierlijke

producten. Melkveehouders houden koeien voor de melk.
Andere veehouders fokken dieren of mesten ze voor de slacht.

Uitwerking
� De veehouder houdt koeien, varkens, schapen, kippen (f) of
andere dieren voor de productie van vlees, huiden, wol, melk of
eieren. De melkveehouder houdt koeien voor de melk. Op het erf
van de boerderij staan stallen voor het vee en schuren voor de
opslag van machines, zoals de trekker. Ook heeft de veehouder
ruimte nodig voor de opslag van melk, veevoer en mest.
Veehouders verbouwen het voer zelf of ze kopen het. In veel
landen worden dieren in de stal verzorgd, maar in Nederland en
in sommige andere landen lopen koeien in de wei gedurende het
groeiseizoen van het gras (g). Mest van koeien die op stal staan
wordt op het weiland of op de akkers verspreid. In Nederland
worden koeien machinaal gemolken. Melk wordt in koeltanks
bewaard, tot het door de tankauto van de melkfabriek wordt
opgehaald. Wanneer de melkproductie van koeien vermindert,
worden koeien verkocht als slachtvee (11).
Sommige boeren houden vee alleen voor het vlees of voor de wol.
Als dit gebeurt op extensieve bedrijven grazen runderen of
schapen op uitgestrekte stukken natuurlijk grasland (12) (h). Als
de schapen moeten worden geschoren of het vee verkocht moet
worden, drijven boeren de dieren bij elkaar.
Soms worden producten van het veehouderijbedrijf voor eigen
gebruik geteeld, maar meestal worden ze verkocht aan handelaren
of aan slachterijen.
Op intensieve veehouderijbedrijven houden boeren kalveren,
varkens of kippen in speciaal daarvoor ingerichte stallen,
waardoor veel dieren op een klein oppervlak kunnen worden
gehouden (hokdierhouderij) (i). De dieren blijven meestal het hele
jaar op stal (j). Sommige veehouders geven de dieren meer
bewegingsvrijheid (scharreldierhouderij). Behalve stallen staan
op het erf van de boerderij silo’s voor de opslag van veevoer en
mest. Deze veehouders verbouwen zelf geen of maar weinig voer
en de oppervlakte van de bedrijven is beperkt. Mest van de dieren
wordt verzameld en op het land verspreid of naar elders
vervoerd. Boeren in de intensieve veehouderij houden dieren voor
het vlees, de eieren of om er mee te fokken (13). De producten
verkopen ze aan handelaren of aan een slachterij (14).

Veehouderij

Voorbeelden

11 Een melkveehouderij in Friesland.

12 Een schapenranch in Australië.

13 Een varkensmesterij in Oost-Brabant.

14 Een varkensfokkerij in de Achterhoek. 

Achtergrondinformatie

f We noemen dieren die in de Nederlandse

veehouderij veel voorkomen. 

g We beschrijven hier de Nederlandse melk-

veehouderij. Het beeld van koeien die grazen

in een weiland is een typisch Nederlands

verschijnsel. Buiten Nederland en enkele

andere West-Europese landen komt de vorm

van veehouderij, waarbij de runderen zelf

hun voedsel zoeken, alleen voor in de

gebieden met extensieve veehouderij. 

h Vergeleken met de intensieve veehouderij is

in de extensieve veehouderij per hectare

veel minder inzet van arbeidskrachten en

machines. Om voldoende opbrengst te

verkrijgen moeten de bedrijven daarom veel

hectares omvatten. 

i We noemen de in Nederland meest

voorkomende producten uit de intensieve

veehouderij. 

j In de kritiek op de intensieve veehouderij is

de term bio-industrie opgekomen. Hiermee

worden de vormen van landbouw bedoeld

waar de relatie met de bodem niet of

nauwelijks aanwezig is en waar weinig

aandacht is voor het welzijn van de dieren.

Landbouwers zelf spreken niet van bio-

industrie, maar van intensieve veehouderij,

waarbij zij een onderscheid maken in

hokdierhouderij en scharreldierhouderij. 
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4.2 RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN DE

LANDBOUW

Klimaat en grond

Voorbeelden

1 In Nederland kunnen tomaten, appels, sla,

druiven, perziken, hazelnoten, tarwe, maïs,

suikerbieten in de open lucht groeien.

2 Extensieve veeteelt op een ranch in Australië.

Op de foto vee bij een drenkplaats.

3 In de rivier de Sebou in Marokko is de Idris-

dam gebouwd. Het water uit het stuwmeer

wordt naar akkers gevoerd waar groente en

fruit worden geteeld. 

4 In het noorden van Siberië laten veetelers in

de korte zomer hun rendieren op de toendra

grazen. 

5 De kassen in het Westland worden verwarmd

met aardgas uit Groningen. 

6 De maïs die in Nederland wordt geteeld, komt

oorspronkelijk uit Amerika en is speciaal voor

het koudere klimaat in West-Europa geteeld. 

Achtergrondinformatie

a Beregenen komt ook in Nederland op grote

schaal voor. Hierbij speelt naast de droogte

vooral de grote doorlatendheid van de zand-

gronden een rol.

4.2 Ruimtelijke aspecten van de landbouw 

Klimaat en grond

Basisinzicht
� Boeren zijn afhankelijk van de mogelijkheden die het klimaat

of de landbouwgrond van nature bieden. Naarmate ze over
meer technische middelen beschikken, kunnen zij sterker in de
natuurlijke omstandigheden ingrijpen en zijn ze er minder
afhankelijk van.

Uitwerking
� Klimaatgebieden kunnen verschillen in temperatuur, in de
hoeveelheid neerslag en in de hoeveelheid zonneschijn. Hierdoor
zijn de mogelijkheden voor de landbouw in elk klimaatgebied
weer anders.
De belangrijkste klimaatgebieden op aarde zijn op kaart 11
Klimaten en plantengroei weergegeven. In de tropen laten
neerslag en temperatuur de verbouw van landbouwgewassen het
gehele jaar door toe. Kokosnoten, cacaobonen, rijst en koffie-
bonen zijn belangrijke tropische producten.
In gebieden met een gematigd klimaat zijn temperatuur, neerslag
en hoeveelheid zonlicht buiten het winterseizoen voldoende voor
de verbouw van een groot aantal landbouwgewassen (1).
In droge gebieden zijn weliswaar de temperatuur en de
hoeveelheid licht geschikt voor de groei van planten, maar valt te
weinig neerslag. Waar nog wel voldoende gras groeit, kan vee
grazen (2). De watertoevoer naar planten kan door irrigatie of
beregening worden geregeld (a). Een rivier of een stuwmeer kan
water voor irrigatie leveren. Een stuwmeer ontstaat door een
stuwdam in een rivier te bouwen (3).
Slechts enkele maanden per jaar komt de temperatuur in de
gebieden met een koud klimaat boven het vriespunt. Het groei-
seizoen is er te kort om gewassen in de buitenlucht te laten
groeien. In het overgangsgebied naar het gematigd klimaat kan in
de korte zomer voldoende voedsel voor vee groeien (4).
In kassen telen tuinders ook buiten het groeiseizoen gewassen.
Ook kunnen zij gewassen telen die in een ander klimaatgebied
thuishoren. Het kunstmatig op peil houden van de temperatuur
kost wel veel energie (5).
Boeren maken gebruik van planten die speciaal voor de landbouw
zijn gekweekt. Kenmerken van planten zijn veranderd waardoor
ze hogere opbrengsten leveren of ook buiten hun oorspronkelijke
verspreidingsgebied kunnen groeien (6).
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Menselijke factoren

Basisinzichten
� Economische factoren bepalen voor een belangrijk deel het

functioneren van landbouwbedrijven. In de zelfvoorzienende
landbouw zijn de producten bestemd voor eigen gebruik. In de
commerciële landbouw verkopen boeren hun producten aan
andere bedrijven. Tegenwoordig produceren de meeste boeren
voor de markt. De vraag naar landbouwproducten bepaalt
voornamelijk het productieplan van de boer. Door de toename
van de welvaart is er een grotere vraag naar bepaalde, vooral
luxere soorten landbouwproducten.

� Toename van de welvaart en groei van de techniek leiden tot
schaalvergroting in de landbouw. Bedrijven zijn groter
geworden om efficiënt te kunnen produceren. Schaalvergroting
houdt ook in dat klanten van boeren over een groter gebied
zijn verspreid en dat boeren moeten concurreren met boeren in
andere gebieden.

� Bij de keuze van gewassen en dieren spelen soms levens-
beschouwelijke factoren een rol. Dan gelden er allerlei regels
voor het eten van vlees en groente en voor de omgang met
onreine of heilige dieren.

� Als de bevolking in een gebied toeneemt, moet meer voedsel
geïmporteerd worden of moet de opbrengst van de landbouw
toenemen. Ook zal bij een toename van de bevolking een
grotere claim op landbouwgrond worden gelegd door andere
vormen van grondgebruik.

� De overheid kan door allerlei voorzieningen de landbouw
bevorderen. Ze kan prijzen van landbouwproducten vast-
stellen, markten reguleren, of boeren financieel steunen. Ze
kan de landbouw beperken door activiteiten van boeren te
belasten of te verbieden.

Uitwerking
� Om te kunnen groeien hebben gewassen voldoende losse
grond nodig. Door te ploegen maken boeren de grond losser. Voor
de groei van gewassen is ook de vruchtbaarheid van de grond
belangrijk. Door mest toe te voegen, kan de vruchtbaarheid op peil
blijven of toenemen (b) (7). Dat is nodig want door oogsten
verschraalt de grond. Boeren gebruiken mest van dieren, kunst-
mest, planten of compost. Boeren kunnen de vruchtbaarheid ook
instandhouden door landbouwgrond een tijd niet te gebruiken.
Planten die er groeien en afsterven zorgen voor een herstel van de
vruchtbaarheid (c). Is deze periode van braak te kort, dan zal de
vruchtbaarheid afnemen en de opbrengst van de akkers terug-
lopen (8).

Menselijke factoren

Voorbeelden

7 Veel akkerbouwers in Nederland ploegen in

oktober en brengen in maart en mei kunst-

mest op het land. Zij gebruiken daarvoor

machines. In veel arme landen gebeurt dat

met de hand. De boerinnen op de foto

strooien kunstmest op een aardappelakker

in Bolivia.

8 Zelfvoorzienende akkerbouwers in tropische

bossen in Kongo en Brazilië gebruiken geen

mest. Wanneer zij hun akkers onvoldoende of

geen tijd geven om op natuurlijke wijze te

herstellen, zal de vruchtbaarheid en daarmee

ook de opbrengst van de akker afnemen.

Achtergrondinformatie

b De vruchtbaarheid van de bodems wordt hier

niet behandeld om de foutieve beeldvorming

over de geschiktheid van bodem voor de

landbouw te voorkomen (‘zeeklei is zeer

geschikt voor de landbouw’). De geschiktheid

van de bodem voor de landbouw is niet

alleen afhankelijk van de aanwezigheid van

voedingsstoffen (chemische vruchtbaarheid),

maar ook van de verhouding tussen lucht,

water en vaste stoffen in de bodem (fysische

vruchtbaarheid). 

c Dit wordt ook wel groenbemesting

genoemd. Groenbemesting zorgt niet alleen

voor herstel van de vruchtbaarheid, maar

kan ook parasieten (bijvoorbeeld op de

aardappelplant) bestrijden.

domein-aardr hfd4 2008.qxd  19-8-2008  12:03  Pagina 54



Pagina 55

Voorbeelden 

9 Veel akkerbouwers in Nederland hebben

speciale machines om te ploegen, eggen,

zaaien, wieden en te oogsten. 

10 Bollenvelden achter de duinen bij Lisse in

Noord-Holland (zie foto linksonder).

11 Door gebruik van technische hulpmiddelen

zoals de melkmachine is de melkproductie

per koe in Nederland sterk toegenomen. 

12 Boeren in Nederland lenen geld van de bank

om landbouwmachines te kopen.

13 Gedurende het hele jaar is er een groot

aanbod van groente en fruit uit Nederlandse

kassen en uit andere werelddelen in

Nederlandse winkels. 

14 Nederlandse tuinders leveren verschillende

kleuren paprika: groen, geel, rood en oranje.

15 In zeekleigebieden in het zuidwesten en het

noorden van Nederland zijn veel akkerbouw-

bedrijven.

16 Intensieve veehouders in Nederland

gebruiken veevoer uit Azië en Noord-Amerika.

17 Nederlandse boeren ondervinden veel

concurrentie van boeren uit andere landen

van de Europese Unie en uit Afrika.

Achtergrondinformatie

d Ook voor de verkoop van zijn producten is de

boer afhankelijk. De sterke verwevenheid van

de landbouw met andere sectoren leidt er toe

dat vaak gesproken wordt van agrosector.

Hiermee worden alle activiteiten en

voorzieningen (binnen én buiten de land-

bouw) bedoeld die gericht zijn op het

voortbrengen van plantaardige of dierlijke

producten, dus bijvoorbeeld ook de handel in

agrarische producten en de voedingsindustrie. 

e De afhankelijkheid van de Nederlandse boer

van andere bedrijven strekt zich uit tot

allerlei vormen van dienstverlening, zoals

bankvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen,

onderzoek. 

f Het traditionele beeld van de Nederlandse

landbouw (‘akkerbouw op de zeeklei’, ‘vee-

teelt in de laagveengebieden’) wordt hier-

mee gerelativeerd. 

� Vroeger waren veel landbouwbedrijven zelfvoorzienend,
maar tegenwoordig produceren de meeste boeren voor de markt.
Alleen in geïsoleerde gebieden op de wereld zijn boeren nog
zelfvoorzienend. Hier gebruiken boeren de oogst voor eigen
consumptie, voor het voederen van dieren of als zaaigoed voor
het volgende groeiseizoen.
Wanneer het inkomen van boeren stijgt, kunnen ze hun bedrijf
vergroten, productiemiddelen aanschaffen en arbeid inhuren.
Door de ontwikkeling van de techniek is er een grote keuze aan
machines, kunstmest, zaai- en pootgoed en chemicaliën,
waardoor de kwaliteit en de omvang van de opbrengsten sterk is
toegenomen (9). Ook door zich te specialiseren kunnen boeren
grotere en vaak kwalitatief betere opbrengsten verkrijgen (10).
De mogelijkheden tot specialisatie nemen toe naarmate er meer
toeleverende bedrijven zijn en meer bedrijven producten van
boeren afnemen (d) (11). Wel worden boeren door deze
ontwikkelingen steeds afhankelijker van andere bedrijven (e) (12).
In rijke landen, zoals Nederland, bestaat een grote vraag naar
verschillende soorten, vooral luxere landbouwproducten. De vraag
naar deze producten is niet altijd gebonden aan een seizoen. Door
invoer van landbouwproducten uit andere gebieden of door
productie in kassen kan aan deze vraag worden voldaan (13).
Boeren moeten zich vaak aan de vraag naar speciale landbouw-
producten aanpassen, wil hun bedrijf blijven voortbestaan (14).
Door ontwikkelingen in de techniek wordt de boer minder
afhankelijk van natuurlijke factoren. Nederland heeft een
technisch hoog ontwikkelde landbouw. De nog bestaande
regionale verschillen in agrarisch grondgebruik zijn vaak terug te
voeren op traditie (f) (15).
De ontwikkeling van welvaart en techniek zorgt op verschillende
manieren voor schaalvergroting. Het bedrijf moet vaak groeien om
efficiënt te kunnen produceren. Daarnaast is de reikwijdte van het
bedrijf toegenomen. Grondstoffen, zoals veevoer en kunstmest,
halen boeren vaak uit andere gebieden (16). Ook de afstand tot de
klanten neemt toe: het afzetgebied van de boer wordt groter. Dit
betekent dat boeren moeten concurreren met boeren in andere
gebieden (17).

domein-aardr hfd4 2008.qxd  19-8-2008  12:03  Pagina 55



Pagina 56

� In veel gebieden op de wereld houden boeren bij de keuze van
gewassen en dieren rekening met levensbeschouwelijke factoren.
Er gelden soms allerlei ge- en verboden voor het eten van vlees en
groente (18). Ook regels over de omgang met onreine of heilige
dieren kunnen de landbouwactiviteiten sterk beïnvloeden (19).

� Als de bevolking in een gebied toeneemt, moet de opbrengst
van de landbouw toenemen om de bevolking te kunnen blijven
voeden. Om dit mogelijk te maken moet meer grond voor de
landbouw worden gereserveerd of moet de landbouwgrond
intensiever bewerkt worden (20). In dichtbevolkte gebieden moet
de landbouw in haar behoefte aan grond vaak concurreren met
andere vormen van grondgebruik, zoals wonen, verkeer, recreatie
en natuurbehoud (21). Kan de landbouw de opbrengst niet
verhogen, dan ontstaat er een voedselprobleem. Dit probleem kan
worden opgelost door (meer) voedsel te importeren (g) (22).
In dunbevolkte gebieden is er voor boeren in het algemeen meer
grond beschikbaar en is er minder noodzaak om grond intensief
te gebruiken (23). In dichtbevolkte gebieden zijn boeren eerder
genoodzaakt om de grond intensief te bewerken. Dit geldt vooral
in gebieden waar de landbouw (gedeeltelijk) zelfvoorzienend is
en geen voedsel van elders aangevoerd wordt (h) (24).

� De overheid (i) kan door inpolderingen en ontginningen de
oppervlakte aan landbouwgrond uitbreiden (25). Ook de aanleg van
wegen, stuwdammen en andere infrastructurele voorzieningen
kan landbouwactiviteiten bevorderen. Door minimumprijzen vast
te stellen, door subsidies of door lage heffingen kan de overheid
voorkomen dat landbouwbedrijven moeten sluiten (26).
De overheid kan landbouwactiviteiten ook beperken. Zij kan grond
aan de landbouw onttrekken en een andere bestemming geven
(27). Daarnaast kan zij de productie aan banden leggen door het
vaststellen van grenzen aan de productie of het opleggen van
heffingen. De overheid neemt vaak beperkende maatregelen om
natuur en milieu of het welzijn van dieren te beschermen (28).
Soms neemt zij maatregelen om het natuurlijke karakter van het
agrarisch landschap te beschermen. Boeren helpen dan (tegen een
vergoeding) mee aan de instandhouding van het landschap (29).

Voorbeelden 

18 Veel moslims houden zich aan de regel dat

varkens niet gegeten mogen worden. De

veehouderij in islamitische landen bestaat

daarom vooral uit pluimveehouderij,

schapen- en runderteelt.

19 Voor Hindoes zijn runderen heilig; ze mogen

daarom niet gedood worden.

20 Door de explosieve groei van de wereld-

bevolking zijn veel natuurgebieden ontgonnen

om ze geschikt te maken voor landbouw.

21 Op het platteland van Drenthe worden

boerderijen verbouwd tot tweede woning.

Voor de aanleg van wegen en spoorlijnen in

Nederland wordt landbouwgrond onteigend.

22 Veel arme landen moeten voedsel importeren

om de eigen bevolking te kunnen voeden.

23 Zelfvoorzienende akkerbouwers in tropische

bossen hebben een groot leefgebied tot hun

beschikking.

24 Intensieve rijstbouw op terrassen op Java.

25 In de loop van de geschiedenis zijn in Laag-

Nederland veel meren drooggelegd, zoals

bijvoorbeeld de Schermer bij Alkmaar (zie

foto rechtsonder).

26 De Europese Unie subsidieert de verbouw

van tarwe.

27 Door uitbreiding van Den Haag moeten tuin-

bouwbedrijven in het Westland verdwijnen.

28 Om de mestproductie in de intensieve vee-

teelt in Nederland te beperken, legt de

overheid boeren allerlei regels op. 

29 In Zuid-Limburg en in de Achterhoek zijn

landschappen aangewezen als ‘beschermd

landschap’.

Achtergrondinformatie

g Er zijn massale, complexe handelsstromen

op de wereld van rijst, tarwe en andere

belangrijke voedingsgewassen, waarbij we

bijvoorbeeld zien dat landen met een

voedseltekort toch voedsel exporteren. 

h Dit leidt in de dichtbevolkte delen van

tropisch Azië tot een zeer intensieve vorm

van rijstbouw, waarbij elk beschikbaar stuk

land met de inzet van veel arbeidskrachten

wordt bewerkt. 

i Bij de rol van de overheid beperken we ons

vooral tot de nationale overheid in Nederland.

Aandacht voor supranationale, provinciale en

lokale regelgeving die van invloed kan zijn op

de landbouw blijft hier achterwege.
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4.3 NATUUR EN MILIEU

Voorbeelden

1 Ongeveer de helft van de grond in

Nederland wordt gebruikt door de landbouw

(2003).

2 Landschap met sawa’s op terrassen op Java

(zie foto).

Maisvelden in Illinois (VS) (zie foto

linksonder).

3 Veel landbouwproducten bevatten

belangrijke vitaminen, eiwitten, koolhydraten

en mineralen.

4 Biologische landbouwers gebruiken alleen

natuurlijke middelen op het bedrijf. Ze laten

chemische bestrijdingsmiddelen en kunst-

mest achterwege. Ook maken ze geen

gebruik van genetische manipulatie. Om dit

mogelijk te maken, passen ze veel vrucht-

wisseling toe en bestrijden ze onkruid

mechanisch. Ook door een goede timing

van zaaien en oogsten is er veel mogelijk op

de biologische boerderij. 

4.3 Natuur en milieu

Basisinzichten
� Landbouw heeft veel ruimte nodig. In veel landen is landbouw

dan ook de belangrijkste vorm van grondgebruik en wordt het
landschap sterk door de landbouw bepaald.

� Omdat de landbouw voedsel produceert, is haar invloed op de
gezondheid van mensen groot.

� Landbouw kan het evenwicht in de natuur verstoren, vooral
door vervuiling van grond, water en lucht en de beperking
van de diversiteit van planten en dieren.

� In duurzame landbouw wordt het natuurlijke evenwicht zo
min mogelijk verstoord. Boeren gebruiken minder chemische
middelen om onkruid en plantenziektes te voorkomen. In
plaats daarvan maken zij meer gebruik van natuurlijke
hulpmiddelen. Hierdoor kan de landbouw (onherstelbare)
schade aan de natuur voorkomen en daardoor ook op lange
termijn opbrengsten verzekeren.

Uitwerking
� De landbouw heeft vaak meer ruimte nodig dan andere
activiteiten. Boeren hebben ruimte nodig voor akkers, weilanden,
bospercelen, bedrijfsgebouwen. Van de totale oppervlakte neemt
in de meeste landen de landbouw het grootste deel in beslag (1).
Het natuurlijke landschap is dan ook vooral door de landbouw
veranderd (2).

� Boeren hebben grote invloed op de gezondheid van mensen.
In landbouwproducten zitten immers alle voedingsstoffen die
mensen nodig hebben (3). Het gebruik van chemische middelen
in de landbouw kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Veel
boeren proberen het gebruik van chemische middelen daarom
zoveel mogelijk te beperken. Andere boeren zien helemaal af van
het gebruik van deze middelen (4).
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� Boeren met beperkte technische middelen zijn sterk
afhankelijk van mogelijkheden die de natuur zelf biedt.
Verstoring van het natuurlijk evenwicht blijft dan meestal
beperkt (a, b) (5). De technische ontwikkeling stelt hen in staat
om de natuurlijke omstandigheden aan te passen. Hierdoor kan
het natuurlijk evenwicht op verschillende manieren ingrijpend
worden verstoord. Door deze verstoring zullen niet alleen
uiteindelijk de mogelijkheden voor de landbouw verminderen,
maar worden ook de levensomstandigheden voor mensen, dieren
en planten aangetast. Omdat boeren de natuurlijke plantengroei
verwijderen en de groei van andere gewassen dan akkerbouw-
gewassen op hun akkers verhinderen, zullen veel planten en
dieren uit het landschap verdwijnen (c) (6).

Door een te intensief gebruik van de landbouwgrond verdwijnt de
begroeiing en kan de grond wegwaaien of wegspoelen (7). Ook
wanneer boeren te veel water uit de bodem pompen, veranderen
de natuurlijke omstandigheden voor planten en worden planten
en dieren in hun voortbestaan bedreigd (d) (8).
Wanneer in een droog klimaat het voor irrigatie of beregening
gebruikte water niet wordt aangevuld, kan een blijvend tekort
aan water ontstaan. Wanneer boeren te veel mest op het land
brengen zal een deel van de mest verdampen en de lucht
vervuilen. Een ander deel van de mest blijft in de grond en
vervuilt het grondwater.
Door de grote vraag naar bepaalde producten is de consument
mede verantwoordelijk voor de aantasting van de natuur. Voor de
productie van vlees is naar verhouding veel landbouwgrond nodig
om het veevoer te produceren. Het transport van producten uit
verre landen draagt bij tot de vervuiling van de lucht.

Voorbeelden 

5 Wanneer zelfvoorzienende akkerbouwers

hun akkers na de oogst voldoende tijd

geven om te herstellen, kan de bodem-

vruchtbaarheid op peil blijven.

6 In de Achterhoek vormden stroken met

bomen en struiken (houtwallen) de

scheidingen tussen akkers en weilanden.

Veel van deze houtwallen zijn verdwenen. 

7 Door overbegrazing verdwijnt de natuurlijke

begroeiing in delen van Marokko en kan de

grond wegspoelen (zie foto rechts).

8 De verlaging van het grondwater in de

omgeving dreigt het natuurgebied De

Weeribben in Overijssel te verdrogen.

Achtergrondinformatie

a We volgen in deze paragraaf de idee dat in

de relatie mens-natuur een aantal fases

kunnen worden onderscheiden:

– volledige afhankelijkheid van de natuur;

boeren passen zich aan de natuurlijke

omstandigheden aan;

– ingrepen van de mens; het evenwicht

wordt verstoord door de inzet van

technische hulpmiddelen;

– aantasting van de natuur; het verstoorde

evenwicht wordt als probleem erkend

omdat de natuur ‘terugslaat’; 

– fase van duurzame relatie; boeren streven

naar een duurzaam evenwicht. 

De uitwerking van de laatste twee fases

moet vanwege het vaak complexe karakter

beperkt blijven in de domeinbeschrijving. 

b In de landbouw is altijd sprake van een zekere

verstoring van natuurlijke evenwichten. Een

verstoring wordt echter bezwaarlijk wanneer

deze leidt tot afname van de diversiteit van

levensvormen waardoor mogelijkheden voor

nu en de toekomst worden beperkt. 

c De verstoring van de natuur door de land-

bouw leidt niet alleen tot het verdwijnen van

planten en dieren uit het landschap

(bijvoorbeeld in Nederland de korenbloem

en de hamster), maar ook tot de introductie

van planten en dieren die aangepast zijn aan

de nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld in

Nederland maïs en de coloradokever). 

d Ook in Nederland treedt verdroging van de

bodem op, en wel doordat enerzijds grond-

waterstanden kunstmatig worden verlaagd

en anderzijds bij beregening een deel van

het water verdampt. 
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Voorbeelden 

9 Op akkers met biologische tarwe groeien

ook korenbloemen en klaprozen (zie foto).

10 Scharrelvarkens en scharrelkippen lopen vrij

rond (zie foto).

11 Om ongedierte te bestrijden gebruiken

biologische boeren sluipwespen tegen de

witte vlieg en lieveheersbeestjes tegen luis.

12 Oogst van biologische witlof in Frankrijk (zie

foto links).

Achtergrondinformatie

e Alhoewel alternatieve landbouwbedrijven in

Nederland maar een bescheiden plaats

innemen (in 2006 2,5% van het totale areaal

aan landbouwgrond), krijgt de biologische

landbouw vanwege haar bijzondere relatie

met de natuur in de domeinbeschrijving

speciale aandacht. 

� Om landbouw en natuur naast elkaar te laten voortbestaan,
wordt duurzame landbouw gestimuleerd. Het natuurlijke
evenwicht wordt daarbij zo min mogelijk verstoord zodat ook in
de toekomst landbouw mogelijk is. Boeren die zich op duurzame
landbouw toeleggen gebruiken minder kunstmest en minder
chemische middelen om onkruid te bestrijden of plantenziektes te
voorkomen (e). In plaats daarvan maken zij meer gebruik van
natuurlijke hulpmiddelen (9, 10, 11, 12).
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5.1 Productie in de industrie

5.2 Ruimtelijke aspecten van industrie

5.3 Natuur en milieu

Hoofdstuk 5
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5.1 Productie in de industrie

Basisinzichten
� Industrieën zijn ontstaan door toepassing van machines,

waardoor op grote schaal kan worden geproduceerd. Een
industriële onderneming bestaat uit één of meer fabrieken.
In de industrie worden grondstoffen uit de landbouw, visserij
en de mijnbouw tot eindproducten verwerkt.

� Om te kunnen produceren in een fabriek, moeten arbeids-
krachten worden ingehuurd en zijn gebouwen, machines en
grondstoffen nodig. Voor de machines is energie nodig.

� Fabrieken kunnen vaak goedkoper produceren door zich te
specialiseren. Daarom nemen de meeste fabrieken maar een
deel van de verwerking van grondstof tot eindproduct voor
hun rekening.

� Bij de productie in de industrie zijn ook dienstverlenende
bedrijven betrokken. Ze regelen het transport van energie,
grondstoffen en producten of verzorgen andere diensten die de
productie of de verkoop ondersteunen.

Uitwerking
� Voor de industriële revolutie werden producten in Nederland
in kleine ambachtelijke bedrijven gemaakt. Zo’n bedrijf telde
enkele werknemers die zonder machines werkten. De meeste
producten werden verkocht aan klanten in de directe omgeving
van het bedrijf (1). De industriële revolutie begint met de
introductie van de stoommachine. Sindsdien nemen machines het
handwerk over en kunnen arbeiders in kortere tijd meer producten
maken (a). Zie Geschiedenis voor de basisschool, hoofdstuk 6.3.

� Om te kunnen produceren zijn arbeidskrachten en machines
nodig, maar ook gebouwen en grondstoffen uit landbouw, visserij
en mijnbouw. Bovendien is veel energie nodig om de machines te
laten draaien en moeten diensten van andere bedrijven gekocht
worden. Belangrijke grondstoffen uit de landbouw die dienen als
grondstof voor industrieproducten zijn tarwe, rijst, maïs, suiker-
riet, suikerbiet, koffie, melk en vlees. In de mijnbouw worden
delfstoffen uit de grond gehaald en verder bewerkt tot brandstof,
bouwstenen of grondstoffen voor de industrie. Belangrijke delf-
stoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool en ijzererts (b) (2).
Sinds de industriële revolutie zijn de technische mogelijkheden
toegenomen en worden steeds meer machines ingezet. Naarmate
de industrie meer machines inzet, zijn er minder arbeidskrachten
nodig en meer energie. In sterk gemechaniseerde fabrieken
regelen en controleren computers het werk. Wanneer de leiding
van een fabriek alle arbeidskrachten in een stap van de productie
wil vervangen, zet zij robots in. Deze kunnen het werk geheel
zelfstandig uitvoeren (3).

5.1 PRODUCTIE IN DE INDUSTRIE

Voorbeelden

1 Een meubelstoffeerder, een timmerman, een

hoefsmid.

2 Winning van steenkool in Spanje. 

3 In een zuivelfabriek worden de lege flessen

mechanisch gewassen, gevuld, van een

etiket en een sluiting voorzien,

gecontroleerd en verpakt. In een olie-

raffinaderij wordt bijna al het werk door

machines gedaan. De rol van de arbeiders

blijft beperkt tot controle van de machines.

In een autofabriek worden onderdelen van

de auto door robots gemonteerd.

Achtergrondinformatie

a Er werken in Nederland veel meer mensen in

de dienstverlening dan in de industrie.

Vroeger was dat anders. Een deel van de

vermindering van werkgelegenheid in de

industrie komt omdat industriebedrijven

dienstverlenende activiteiten hebben

afgestoten, zoals kantine, transport of

administratie. Vroeger werden de mensen die

daar werkten meegeteld als werknemers in de

industrie. Een ander belangrijk deel van de

werkgelegenheid in de industrie is verdwenen

doordat machines het werk hebben

overgenomen, zonder dat de productie

verminderd is. 

b Vroeger zag je al van verre de rokende

pijpen van de fabrieken, maar moderne

fabrieken onderscheiden zich aan de buiten-

kant in niets van een kantoorgebouw of een

school. Soms is het gemakkelijker te zien

want dan staan fabrieken dicht bij elkaar op

een bedrijventerrein. Tussen de fabrieken

zijn ook andere bedrijven gevestigd, zoals

een transporteur of een meubelpaleis.

5 Industrie
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Voorbeelden

4 Fabriek in Engeland gespecialiseerd in de

recycling van afval.

5 Aanvoer van cacaobonen uit Ivoorkust in de

haven van Amsterdam.

6 In de supermarkt zijn veel producten van de

voedingsindustrie te koop.

7 De Necco snoepfabriek in de Verenigde

Staten heeft al haar producten uitgestald

(zie foto links). 

8 Vrachtauto’s op een parkeerplaats.

9 Distributiecentrum langs de A59 bij Waalwijk

� De productie in de industrie verloopt in stappen van grond-
stof tot eindproduct. In elke stap van het productieproces wordt
het product verder bewerkt. Door zich te richten op een deel van
het productieproces kunnen fabrieken vaak goedkoper werken (4).
Daarom leggen sommige fabrieken zich toe op de eerste
bewerking van grondstoffen. Ze kopen grondstoffen van bedrijven
uit de landbouw, de visserij of de mijnbouw en verwerken ze tot
halffabrikaten (5).
Na bewerking tot halffabrikaten verkopen fabrieken de producten
aan andere fabrieken die ze verder bewerken tot eindproducten.
De eindproducten van de fabriek zijn bestemd voor winkels, waar
de consument ze kan kopen (6).

� In een fabriek werken ook veel mensen die niet direct bij de
productie betrokken zijn. Toch zijn zij belangrijk omdat ze er voor
zorgen dat de productie zonder problemen kan verlopen. Zij
leveren de grondstoffen op tijd aan, maken de gebouwen schoon
en maken het product bekend bij de afnemers. Voor veel van dit
werk schakelt de leiding van de fabriek andere bedrijven in. Voor
de aan- en afvoer van grondstoffen, energie, halffabrikaten en
eindproducten worden transportbedrijven ingehuurd. Na werktijd
maakt een schoonmaakbedrijf de fabriek schoon. Reclame-
bureaus zorgen ervoor dat het product van de fabriek bij
mogelijke afnemers bekend is (7). Om geld te lenen en betalingen
te regelen maken fabrieken gebruik van diensten van banken.
Handelsbedrijven verspreiden eindproducten over winkels (8).
Deze bedrijven zijn op goed bereikbare plaatsen in het land
gevestigd, vaak bij autosnelwegen (9).
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5.2 Ruimtelijke aspecten van industrie 

Vestigingsplaats

Basisinzichten
� Fabrieken vestigen zich bij voorkeur op een plaats waar ze

goedkoper of beter kunnen produceren dan andere fabrieken.
Fabrieken die veel grondstoffen verwerken, zoeken een
vestigingsplaats waar belangrijke grondstoffen gevonden
worden of waar ze gemakkelijk kunnen worden aangevoerd.
Fabrieken die eindproducten verkopen, zoeken vaak een
vestigingsplaats dichtbij de afzetmarkt, of waar producten
gemakkelijk naar de afzetmarkt vervoerd kunnen worden.
Arbeidsintensieve industrieën vestigen zich bij voorkeur in
gebieden waar goedkope arbeidskrachten wonen.

� Door de verbeterde vervoersmogelijkheden kunnen fabrieken
grondstoffen uit een groter gebied halen en producten in een
groter gebied afzetten. Ook het gebied waaruit de arbeids-
krachten komen is door de verbetering van de vervoers-
mogelijkheden groter geworden.

� Omdat industrie de welvaart kan bevorderen, stimuleert de
overheid de bouw van nieuwe fabrieken. Dat doet ze vooral
door te zorgen voor een goede infrastructuur.

� De overheid legt fabrieken ook beperkingen op door regels vast
te stellen waar fabrieken zich aan moeten houden. Deze regels
hebben vooral betrekking op de bescherming van werknemers,
consumenten en het milieu.

Uitwerking
� De leiding van een fabriek kiest bij voorkeur een plaats waar
ze goedkoper en beter kan produceren dan de concurrenten.
De afwegingen die de leiding moet maken bij de keuze van een
vestigingsplaats zijn voor elke industrie anders. Hoogovens en
aardolieraffinaderijen gebruiken grote hoeveelheden grondstoffen
en energie. Omdat het vervoer hiervan veel geld kost, vestigen
deze fabrieken zich bij voorkeur dichtbij de plaats waar de stoffen
gevonden worden (1). Voor de leiding van deze fabrieken kan ook
een plaats waar grondstoffen en energie gemakkelijk kunnen
worden aangevoerd een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn. Om
deze reden vestigen deze fabrieken zich vaak in havens. Dit is een
belangrijke reden voor de vestiging van hoogovens op de plaats
waar het Noordzeekanaal in de Noordzee uitkomt en voor de
vestiging van olieraffinaderijen in Rijnmond.
Fabrieken vestigen zich vaak in een dichtbevolkt gebied, omdat ze
veel arbeidskrachten, dan wel producten of diensten van andere
bedrijven nodig hebben (2). Bij productieprocessen waar arbeids-
krachten met een hoge opleiding nodig zijn, ligt een vestigings-
plaats nabij veel hooggeschoolde arbeidskrachten voor de hand (3).

5.2 RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN

INDUSTRIE

Vestigingsplaats

Voorbeelden

1 De vindplaatsen van steenkool en ijzererts in

het Ruhrgebied hebben in het verleden veel

fabrieken aangetrokken.

Bij de vindplaatsen van aardolie in het

Midden-Oosten staan aardolieraffinaderijen.

2 Glasfabriek in Bangladesh.

3 Bij universiteiten verschijnen zogenaamde

scienceparken waar zich gespecialiseerde

hightech bedrijven vestigen.
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Voorbeelden

4 Philips verplaatst de productie van

kanonnen voor beeldbuizen van kleuren-

televisies naar Tsjechië, waar de lonen lager

zijn. De kostprijs van het kanon kan zo met

enkele guldens teruggebracht worden.

5 Textielfabrieken vestigden zich in de vorige

eeuw in Enschede en Tilburg. Hier waren

veel boeren werkloos geworden door de

modernisering van de landbouw.

6 Langs veel autosnelwegen zijn bedrijfs-

terreinen aangelegd waar zich fabrieken en

andere bedrijven vestigen, bijvoorbeeld langs

de A2 tussen Utrecht en ‘s-Hertogenbosch.

7 Een aantal bedrijven van Philips staat nog

steeds nabij het centrum van Eindhoven.

8 In 1960 bestonden in Nederland nog 500

zuivelfabrieken. Omdat er vroeger geen

mogelijkheden waren om melk gekoeld te

bewaren en te vervoeren, moest de melk

dagelijks bij de veehouders worden

opgehaald en moest de afstand tussen boer

en melkfabriek dus beperkt blijven. Nu zijn er

nog maar enkele zuivelfabrieken in Nederland.

9 Verkeer bij Amsterdam.

10 In veel Afrikaanse landen, zoals Tsjaad en

Somalië, zijn geen spoorlijnen aangelegd. In

andere landen in dit werelddeel, zoals

Gabon of Ivoorkust, loopt één spoorlijn van

de kust naar het binnenland.

11 De Nederlandse overheid zorgt voor de aanleg

van de Maasvlakte. Dit gebied is van belang

voor de aanlanding van aardolie voor

chemische industrieën in het Rijnmondgebied. 

In de vorige eeuw zorgde de overheid voor

de aanleg van kanalen in Twente en Brabant

ten behoeve van de textielindustrie.

Arbeidsintensieve industrieën vestigen zich bij voorkeur in
gebieden waar de lonen laag zijn. In deze gebieden kunnen zij de
productiekosten laag houden (4). Ook wanneer er een tekort is
aan arbeidskrachten kan een bedrijf besluiten te verhuizen. Soms
gebeurt het omgekeerde en trekt het bedrijf goedkope arbeids-
krachten uit gebieden met veel werklozen aan. Om deze reden
zijn in het verleden veel mensen uit arme delen van Italië,
Spanje, Turkije en Marokko in Nederland komen werken.
Vroeger waren veel fabrieken in het centrum van de stad
gevestigd, omdat daar veel mogelijkheden waren voor aan- en
afvoer. Bovendien wonen in de stad veel arbeidskrachten (5).
Tegenwoordig is de bereikbaarheid van de stad door toename van
het autoverkeer sterk verminderd. Fabrieken zijn daarom
nauwelijks meer in het centrum van de stad gevestigd. Aan- en
afvoermogelijkheden voor het vervoer van grondstoffen en
producten zijn er vaak beperkt. Bovendien nemen fabrieken veel
ruimte in. We vinden daarom fabrieken in Nederland
tegenwoordig vooral op plaatsen met goede aan- en afvoer-
mogelijkheden, zoals langs spoorlijnen, langs autosnelwegen en
bij havens (6).
Soms zijn factoren die aanleiding waren voor de vestiging van de
fabriek, zoals de aanwezigheid van grondstoffen of goedkope
arbeidskrachten, niet meer aanwezig. Toch blijft het bedrijf vaak
nog lang op de oorspronkelijke plaats gevestigd. Dit komt omdat
er gebouwen zijn neergezet, wegen zijn aangelegd en er op
andere manieren veel in het bedrijf is geïnvesteerd (7).

� Omdat de vervoersmogelijkheden sterk zijn toegenomen,
kunnen grondstoffen, energie en halffabrikaten uit verder
gelegen gebieden worden gehaald en producten gemakkelijker in
een groter gebied worden afgezet (8).
Door verbeterde vervoersmogelijkheden kunnen arbeidskrachten
grote afstanden tussen het woon- en het werkgebied overbruggen
(9). In dichtbevolkte gebieden leidt toename van woon-werk-
verkeer echter tot files en wordt het steeds nadeliger voor
werknemers om ver van hun werk te wonen.

� De overheid stimuleert de industrie op velerlei manieren. Zij
doet dit omdat fabrieken belangrijk zijn voor de werkgelegenheid
en daarmee voor de welvaart van het land. In rijke landen zoals
Nederland heeft de overheid hiervoor meer mogelijkheden dan in
arme landen (10). De overheid kan de industrie stimuleren door
te investeren in allerlei voorzieningen die gebieden aantrekkelijk
maken voor bedrijven om er zich te vestigen. De overheid zorgt
onder andere voor autosnelwegen, spoorlijnen, stations, lucht-
havens, kanalen en havens. Dankzij deze voorzieningen kunnen
fabrieken gemakkelijk grondstoffen en producten aan- en
afvoeren. Ook worden fabrieken gemakkelijk bereikbaar voor
toeleverende bedrijven en voor werknemers (11).
Op goed bereikbare plaatsen in Nederland richt de overheid
speciale gebieden in waar alleen fabrieken en andere bedrijven
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zich mogen vestigen. De meeste steden in Nederland hebben
speciale bedrijventerreinen (12).
Ook de samenwerking van de regeringen van de landen van de
Europese Unie draagt bij tot de ontwikkeling van de industrie.
Door het wegvallen van landsgrenzen wordt het voor bedrijven in
de Europese Unie gemakkelijk om binnen de Europese Unie te
importeren en te exporteren (13).

� De overheid neemt ook maatregelen om ongewenste
activiteiten van fabrieken te beperken. Zij kan de productie
beperken door schadelijke grondstoffen of productiewijzen te
verbieden (14). Daarnaast verbiedt de overheid in Nederland de
vestiging van fabrieken buiten daarvoor speciaal aangewezen
gebieden.
De overheid neemt deze maatregelen om verschillende redenen.
Ze wil vervuiling van grond, water en lucht tegengaan en
waardevolle landschappen beschermen. Ook stelt de overheid
eisen aan de producten van fabrieken die belangrijk zijn voor de
volksgezondheid, zoals voedingsmiddelen en medicijnen (15). Om
dezelfde reden verbiedt ze de vestiging van fabrieken in woon-
wijken. De overheid neemt ook maatregelen om de positie van
arbeidskrachten te beschermen. In Nederland zijn de
omstandigheden waaronder men werkt aan regels gebonden en is
kinderarbeid verboden.

Industrie in Nederland

Basisinzichten
� Vrijwel overal in Nederland is industrie te vinden. Niet meer

in het centrum van de stad zoals vroeger, maar op goed
bereikbare plaatsen aan de rand van de stad of buiten de stad
langs autosnelwegen. De samenstelling van de industrie is
vaak heel divers.

� Traditioneel belangrijke industrieën in Nederland zijn de
textielindustrie en de schoenenindustrie, de baksteenindustrie
en de voedingsindustrie. Belangrijke moderne industrieën in
Nederland zijn de metaalindustrie, de chemische industrie, de
elektrotechnische industrie en de hightech industrie.

Uitwerking
� Industrie is in Nederland nog steeds een stedelijk
verschijnsel, maar niet alle grote steden zijn industriesteden.
Den Haag en Utrecht hebben naar verhouding weinig industrie.
Hier werken veel mensen in dienstverlenende bedrijven (15).
Rotterdam, Eindhoven en Amsterdam zijn wel belangrijke
industriesteden. Hier werken veel mensen in de industrie.
Sommige steden hebben een lange industriële traditie (a). Op
kaart 3 Industrie zien we oude industriesteden als Maastricht,
Tilburg, Zaandam, Enschede en Nijmegen. Relatief nieuwe
industriesteden zijn Haarlemmermeer (Schiphol), Breda en Venlo.

Voorbeelden

12 Bij de havens van Rotterdam en Amsterdam

liggen uitgestrekte industriegebieden (zie

foto). 

13 Producten van Nederlandse bedrijven

kunnen goedkoper in andere landen van de

Europese Unie aangeboden worden omdat

er geen invoerrechten betaald hoeven te

worden.

14 Controle van het afvalwater van een fabriek

in Brazilië. 

15 De overheid keurt producten voordat ze

mogen worden verkocht.

Industrie in Nederland

Achtergrondinformatie

a Vroeger was regionale specialisatie in de

industrie van Nederland heel gewoon.

Strokarton en aardappelmeelindustrie

hoorden bij de Groningse veenkoloniën,

baksteenindustrie bij de grote rivieren,

voedingsindustrie langs de Zaan en scheeps-

bouw tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat is

tegenwoordig veel moeilijker. Men komt

bijna overal industrie tegen en de

samenstelling is zeer divers.
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Voorbeelden

16 Op de industriekaart bij de aardrijkskunde-

methode ‘Ons Eigen Land’ uit de jaren vijftig

vinden we onder andere de aardappelmeel-

en strokartonfabrieken in de veenkoloniën,

de wolindustrie in Tilburg, de katoen-

industrie in Helmond en Twente, steen-

fabrieken langs alle grote rivieren.

17 In de fabriek van Bieze Stork in Nijverdal

worden garens gemaakt.

Achtergrondinformatie

b Industrieën kunnen op verschillende manieren

worden ingedeeld. Bedrijven die zich

toeleggen op de verwerking van grondstoffen

(bijvoorbeeld hoogovens) of halffabrikaten

(bijvoorbeeld auto-industrie). Een andere

indeling is tussen traditioneel (bijvoorbeeld

baksteenindustrie) en modern (bijvoorbeeld

computerindustrie). Ook de indeling in

‘schone’ en ‘vervuilende’ industrie is mogelijk,

alhoewel door de strikte milieuregels echte

‘vieze’ industrie in Nederland betrekkelijk

weinig voorkomt. Op grond van deze

indelingen hebben we voor de regionale

beschrijving van de industrie in Nederland de

volgende bedrijfsklassen geselecteerd:

Grondstofverwerkende basisindustrie

Halffabrikaten verwerkende consumptie-

goederenindustrie

Zij hebben de status als industriestad vooral te danken aan hun
gunstige verkeersligging. In de Haarlemmermeer ligt Schiphol, via
Breda rijden vrachtauto’s richting België en Frankrijk, via Venlo
rijden ze naar Duitsland. Hoewel industrie vooral een stedelijk
verschijnsel is, komen we ook in kleinere gemeenten industrie
tegen. Alleen in Zeeland, de kop van Noord-Holland en het
noorden van Nederland heeft de industriekaart veel lege vlekken.
Vroeger waren takken van industrie vaak sterk gebonden aan een
bepaalde regio. Alleen daar waren de omstandigheden om te
produceren gunstig. Bijvoorbeeld omdat daar grondstoffen
werden gevonden of omdat er voldoende arbeidskrachten
voorhanden waren (16).

� Tegenwoordig is in elke stad in Nederland industrie te vinden
en is de samenstelling van de industrie vaak heel divers. Toch
laat de industriekaart van Nederland nog steeds een zekere
regionale specialisatie zien (b). We bespreken in dit hoofdstuk
eerst de meer traditionele industrieën. Dat zijn de textiel-
industrie, de schoenenindustrie, de baksteenindustrie en de
voedingsindustrie. Daarna komen meer moderne industrieën in
Nederland aan bod. We beschrijven de metaalindustrie, de
chemische industrie en de elektrotechnische industrie.
Deze beschrijvingen laten zien dat bij alle dynamiek in de
industrie veel van het regionale patroon van de Nederlandse
industrie intact blijft. Eenmaal verworven vestigingsplaats-
voordelen gaan niet gauw verloren. Omdat men het nodige in de
locatie heeft geïnvesteerd, besluiten bedrijven niet snel om van
vestigingsplaats te veranderen. Deze stabiliteit neemt niet weg
dat er op de industriekaart van Nederland veel verandert. We
illustreren dit aan de hand van de laatste twee voorbeelden in dit
hoofdstuk: de industrie bij Schiphol en de hightech industrie.

Textielindustrie en schoenenindustrie in Twente en Noord-Brabant

In textielfabrieken worden grondstoffen, zoals wol en katoen,
door machines gesponnen en geweven tot rollen stof. Deze
worden verkocht aan andere bedrijven waar men ze verwerkt tot
kleding, tapijten, gordijnen en dergelijke (17). Na de opkomst van
de chemische industrie in de tweede helft van de twintigste eeuw
worden bij de productie ook halffabrikaten uit de chemische
industrie gebruikt, bijvoorbeeld verfstoffen en kunstvezels.
In het begin van de twintigste eeuw was de textielindustrie in
verschillende steden in Nederland de belangrijkste bron van
werkgelegenheid. In Holland gold dat voor Leiden, in Brabant voor
Tilburg en Helmond en in Twente voor Enschede en Almelo.
De textielindustrie vestigde zich in gebieden waar veel goedkope
arbeid voorhanden was. Met steun van de overheid werden
kanalen gegraven waarover grondstoffen (wol en katoen) en
brandstoffen (steenkool) konden worden aangevoerd. Deze
kanalen kan men nu nog aantreffen, al hebben ze tegenwoordig
vaak een recreatieve functie. De traditionele textielindustrie heeft
in Twente en Noord-Brabant tot aan het einde van de jaren zestig

‘schoon’ vies’

modern petrochemie

traditioneel textiel schoenen

basismetaal

‘schoon’ vies’

modern elektronica

traditioneel voedings- bouw-

middelen materiaal
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standgehouden. Daarna raakte ze snel in verval. De lonen stegen
en de welvaart nam toe. Het werd in Nederland steeds moeilijker
om te concurreren tegen textielfabrieken in landen waar de lonen
veel lager waren. De Nederlandse textielindustrie heeft het tij nog
proberen te keren door goedkope arbeidskrachten uit landen rond
de Middellandse Zee te halen. Maar al snel werden textiel-
fabrieken gesloten of naar landen met lage lonen verplaatst.
Hoewel er weinig over is van de bloeiende textielindustrie van
weleer zijn ook nu nog Twente en Helmond de belangrijkste
concentratiegebieden in Nederland. Wel werken er veel minder
mensen dan vroeger en worden er producten gemaakt waarvoor
naar verhouding meer onderzoek en geschoolde arbeid nodig
zijn. De meeste producten uit de textiel- (en kleding)industrie in
de winkels in Nederland komen tegenwoordig uit landen waar de
lonen lager zijn. Ze worden daar veelal op bestelling van
Nederlandse bedrijven gemaakt en met het vliegtuig naar
Nederland gebracht (18). Ook bedrijven in Oost-Europa maken nu
veel textiel en kleding voor de Nederlandse markt.
De belangrijkste grondstof in de schoenenindustrie is leer. Leer
wordt vooral gemaakt van de huiden van runderen en varkens. Om
leer te looien worden producten uit de chemische industrie
gebruikt. Ook levert de chemische industrie kunststoffen die in
schoenen verwerkt worden. Midden-Brabant vormt traditioneel het
concentratiegebied van de schoenenindustrie. De teloorgang van
de Nederlandse schoenenindustrie vertoont dezelfde trekken als
die van de textielindustrie. Ook in deze branche werd de werk-
gelegenheid in de jaren zeventig gehalveerd. Naast de concurrentie
uit lagelonenlanden kreeg de schoenenindustrie te kampen met de
toenemende vraag naar sportschoenen in plaats van leren
schoenen. De producenten van deze sportschoenen maken veel
reclame voor hun schoenen. De naamsbekendheid leidt tot dure
merken. Deze worden goedkoop geproduceerd in lagelonenlanden.
De meeste werkgelegenheid in de overgebleven Nederlandse
schoenenindustrie bevindt zich nog steeds in Midden-Brabant en
richt zich vooral op hoogwaardige producten.

Metaalindustrie aan het Noordzeekanaal

De metaalindustrie omvat een grote verscheidenheid aan
fabrieken. Fabrieken die metaal verwerken, vinden we verspreid
over Nederland. Nederland kent echter maar één grote industrie
waar ruw metaal wordt gemaakt. Deze ligt aan het Noordzeekanaal
vlakbij de Noordzee. Hier wordt ruw metaal gemaakt door erts in
hoogovens te smelten. Hiervoor zijn grote hoeveelheden steenkool
nodig. Andere metaalfabrieken verwerken ruw metaal tot platen,
buizen, pijpen en dergelijke (19). Deze halffabrikaten worden
vervolgens in machinefabrieken, scheepswerven, autofabrieken,
elektrotechnische fabrieken en dergelijke verder verwerkt (20).
De metaalfabrieken liggen bij de havens aan het Noordzeekanaal
omdat grondstoffen (ertsen) en brandstof (steenkool) uit
verschillende delen van de wereld moeten worden aangevoerd.
De metaalindustrie hier legt zich vooral toe op de productie van

Voorbeelden

18 Kledingindustrie in India (zie foto).

19 In de machinefabriek Exalto in Hardinxveld-

Giessendam maakt men schroeven en

schroefassen voor de scheepsbouw.

20 Rollen plaatstaal worden in een schip

geladen (zie foto).
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Voorbeelden

21 Steenfabrieken van Huwa Baksteen vinden

we langs de Rijn bij Spijk en langs de

Nederrijn bij Huissen.

22 In Leeuwarden is de zuivelfabriek Coberco

gevestigd.

23 Rijstverwerkende industrie langs de Zaan

(zie foto).

24 De fabrieken van Unox in Oss maken onder

andere soepen, sausen, mayonaise en

pindakaas.

25 In de olieraffinaderijen van Kuwait Petroleum

in Europoort worden uit aardolie benzine en

andere aardolieproducten gemaakt (zie foto).

hoogwaardig staal en aluminium. Deze productie is tegenwoordig
sterk geautomatiseerd. Hierdoor is de werkgelegenheid afgenomen.

Steenfabrieken langs de grote rivieren

De baksteenindustrie is één van de traditionele industrieën in
Nederland. Van de klei uit de grond worden in grote ovens
bakstenen gebakken. In of bij de uiterwaarden van de grote
rivieren ligt veel klei. Hier stonden vroeger veel steenbakkerijen.
Net als in de textiel- en schoenenindustrie is veel van de
bedrijvigheid inmiddels verdwenen. Op een enkele plaats langs
de grote rivieren staat nog een steenfabriek die in bedrijf is (21).

Voedingsindustrie in de landbouwgebieden en in de havens 

In de voedingsindustrie worden grondstoffen uit landbouw en
visserij verwerkt tot voedingsmiddelen (onder andere vlees-
waren, melkproducten, groente, fruit, frisdranken, cacao- en
suikerwaren, margarine en andere vetten, brood, beschuit, koek,
veevoeders). Dergelijke bedrijven treft men op verschillende
plaatsen in Nederland aan. Toch zijn er vanouds wel enkele
concentratiegebieden aan te wijzen.
Een deel van de voedingsindustrie was altijd sterk gebonden aan
de landbouwgebieden, vanwege de noodzakelijke grondstoffen
(melk, groente, fruit, suikerbieten). Producten konden niet zolang
geconserveerd worden als tegenwoordig. Door de schaalvergroting
zijn vele kleine bedrijven verdwenen. Zo hadden veel steden in
Nederland tot ver in de vorige eeuw een eigen zuivelfabriek. Nu
wordt de zuivelindustrie beheerst door enkele grote bedrijven (22).
In koeltanks kan de melk over een grotere afstand worden
vervoerd. We vinden ze vooral in de traditionele landbouw-
gebieden in het noorden van het land.
Een ander deel van de voedingsindustrie is afhankelijk van de
aanvoer van grondstoffen van overzee. Een vestigingsplaats in
een haven ligt dan voor de hand (23). Een locatie in Rijnmond
wordt ook in de hand gewerkt door het gebruik van half-
fabrikaten uit de chemische industrie (geur-, kleur- en smaak-
stoffen, conserveringsmiddelen).
Nu de vervoersmogelijkheden in Nederland sterk zijn verbeterd en
grondstoffen snel door heel Nederland kunnen worden vervoerd, is
de binding met de plaats van aanvoer van de grondstoffen minder
hecht. Men legt steeds meer nadruk op een goede organisatie van
de afzet en het vervoer van eindproducten naar de winkels en
zoekt daarom goed bereikbare plaatsen langs autosnelwegen (24).

Chemische industrie in Rijnmond

Een belangrijke grondstof voor de chemische industrie is aardolie.
Op basis van de aanvoer van aardolie heeft zich in Rijnmond een
omvangrijke industrie ontwikkeld. In olieraffinaderijen wordt de
aardolie verwerkt tot aardolieproducten zoals benzine en tot
halffabrikaten (25). Deze halffabrikaten worden in andere
fabrieken verder bewerkt tot kunststoffen zoals plastics, kunst-
mest, synthetische vezels, verfstoffen of medicijnen.
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De helft van de olie die in de haven van Rotterdam binnenkomt,
wordt doorgevoerd naar Duitsland en België. Dit gebeurt vooral
via pijpleidingen. De andere helft wordt in de chemische
industrie in Rijnmond verwerkt. Niet alle chemische industrie in
Nederland is in Rijnmond gevestigd. Ook buiten dit gebied staan
fabrieken die de aangevoerde aardolie verwerken, zoals Akzo
Nobel in Arnhem en DSM in Geleen.
De concentratie van chemische industrie in Rijnmond zorgt op
dagen met weinig wind voor veel luchtvervuiling. Om te
voorkomen dat het milieu te sterk wordt belast en de gezondheid
van mensen in gevaar komt, zijn de activiteiten van de
chemische industrie aan strenge regels gebonden. De uitstoot van
schadelijke stoffen dient door filters zoveel mogelijk te worden
tegengegaan. Ook moet men goed opletten dat bodem, lucht en
water niet verontreinigd worden door lekkages en lozingen (26).
Schadelijke stoffen worden zoveel mogelijk uit het afvalwater
gehaald voordat het op de rivieren wordt geloosd. Om de hinder
voor de bevolking zoveel mogelijk te beperken, zijn de woon-
wijken gescheiden van industriegebieden, havens en doorgaande
wegen. In een dichtbevolkt gebied als Rijnmond is evenwel
overlast door de chemische industrie niet te vermijden.

Elektrotechnische industrie in Zuidoost-Brabant

De elektrotechnische industrie produceert eindproducten voor de
consument (lampen, radio’s, televisies, videoapparaten, scheer-
apparaten, huishoudelijke apparaten), eindproducten voor
bedrijven (telefooncentrales, medische apparaten) en half-
fabrikaten (transitoren, chips). Een groot deel van de productie
komt van het bedrijf Philips, zij het dat er daarnaast ook veel
kleine en middelgrote bedrijfjes zijn. Sommige van deze
bedrijven zijn belangrijke toeleveranciers voor Philips.
De fabriek vestigde zich vroeger in Eindhoven omdat hier veel
goedkope arbeidskrachten aanwezig waren. Naarmate de
fabrieken werden uitgebreid, werden nieuwe arbeidskrachten
aangetrokken en groeide Eindhoven samen met andere dorpen
samen tot één stad. Ook opende Philips vestigingen in andere
steden in Nederland en in andere landen (27). In Eindhoven is
Philips niet meer in het centrum van de stad gevestigd. De
stedelijke drukte is steeds meer een obstakel bij de aan- en afvoer
van goederen (28). Niettemin behoudt het bedrijf een belangrijke
regionale betekenis, want de Philips-fabrieken hebben veel
relaties met andere bedrijven die hun producten aan Philips
leveren. Daarnaast doet Philips voor het vervoer van grondstoffen,
halffabrikaten en eindproducten een beroep op zelfstandige
transportondernemingen. Bij de ontwikkeling van nieuwe
producten wordt intensief samengewerkt met bijvoorbeeld de
Technische Universiteit in Eindhoven. Ook de reclame voor
Philips-producten wordt goeddeels uitbesteed. Reclamebureaus
zorgen ervoor dat de naam en de producten van Philips onder
andere via radio, televisie en sponsoring bekend worden en dat
mensen worden gestimuleerd om Philips-producten te kopen (29).

Voorbeelden

26 De overheid controleert met snuffelpalen (zie

foto) de vervuiling door de industrie in het

Rotterdamse havengebied.

27 In meer dan 60 landen werken zo’n 121.000

mensen voor Philips.

28 Oude Philipsfabrieken in het centrum van

Eindhoven worden omgebouwd tot

appartementcomplexen

29 Philips-stand op een beurs in Frankfurt.
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Voorbeelden

30 Vrachtvervoer op Schiphol.

31 Yamaha Motor Distribution BV op Schiphol

assembleert Japanse motoren.

32 Medische apparaten.

De overheid stelt eisen aan de producten van de elektro-
technische industrie. Elektrische apparaten moeten niet alleen
aan veiligheidseisen, maar ook aan milieunormen voldoen. Om
mensen te helpen het energieverbruik te beperken heeft Philips
de spaarlamp geïntroduceerd.

Industrie bij Schiphol

Vliegtuigmaatschappijen uit alle werelddelen doen Schiphol aan.
Hun vliegtuigen vervoeren niet alleen passagiers, maar ook veel
vracht (30). De vracht bestaat voor een deel uit hoogwaardige
goederen, zoals (onderdelen van) computers of fotocamera’s.
Daarnaast vervoeren vliegtuigen goederen waarbij een snel
vervoer noodzakelijk is, zoals bloemen, fruit of reserveonderdelen
van machines (31). De hoge waarde van de meeste producten die
via Schiphol vervoerd worden, maakt het relatief dure vervoer per
vliegtuig mogelijk. Vanuit de opslagplaatsen bij Schiphol worden
de goederen per vliegtuig en vrachtauto over Europa verspreid.
Het vervoer en de opslag van goederen bij Schiphol trekken
fabrieken aan die de aangevoerde goederen verwerken en weer
verder versturen. Schiphol trekt ook fabrieken aan die niet direct
van de luchthaven afhankelijk zijn, maar waarvoor internationale
contacten erg belangrijk zijn. Bijvoorbeeld omdat ze veel
onderzoek doen naar nieuwe producten, zoals nieuwe medicijnen
of machines. De luchthaven Schiphol is in het begin van de
twintigste eeuw gebouwd in de Haarlemmermeer, een gebied
nabij Amsterdam waar in die tijd voldoende ruimte was voor een
vliegveld. Schiphol is sterk gegroeid, ligt inmiddels in een dicht-
bevolkt gebied en trekt veel bedrijven aan. Daarom wordt een
verdere sterke groei van de luchthaven door de overheid
tegengehouden. De geluidshinder voor de inwoners van de steden
in de omgeving van Schiphol en de vervuiling van de lucht door
de vliegtuigen worden er te groot. Bovendien komt bij een verdere
groei de bereikbaarheid van de luchthaven in de knel. De overheid
maakt daarom plannen voor een tweede grote luchthaven in
Nederland.

Hightech industrie

Voor deze fabrieken maken de kosten voor het transport maar
een klein deel uit van de totale kosten. Ze zijn daarom niet
gebonden aan een speciale vestigingsplaats bij de vindplaats van
grondstoffen, in een haven of bij een luchthaven. Deze fabrieken
besteden veel geld aan onderzoek en het ontwikkelen van
producten waarin de resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt,
zoals geneesmiddelen, computers of andere apparaten (32). Wel
hebben deze fabrieken werknemers met een hoge opleiding
nodig. Ze vestigen zich daarom bij voorkeur in steden met een
aantrekkelijk woonmilieu. Vaak liggen die buiten de dichtbevolkte
Randstad, zoals Nijmegen of Apeldoorn. Ook in steden met een
technische universiteit vinden we veel hightech bedrijven,
bijvoorbeeld bij Eindhoven en Enschede. In de Randstad zijn de
hightech bedrijven vaak verbonden met verkoopkantoren en
servicestations. Ze zijn hier dicht bij de klanten gevestigd.
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Industrie in de wereld

Basisinzicht
� Nederland behoort tot de rijke landen met hoge lonen, waar

door de mechanisatie de werkgelegenheid in de industrie is
teruggelopen. In landen met lagere lonen is de industrie de
belangrijkste werkgever. Daarnaast is er een groep arme
landen met weinig industrie.

Uitwerking
� Industrie is niet in elk land even belangrijk voor de werk-
gelegenheid. Er zijn landen waar naar verhouding meer mensen
in de industrie werken en het landschap meer door fabrieken
wordt beheerst dan in Nederland. In andere landen vinden we
nauwelijks industrie en verdienen mensen hun geld in andere
sectoren van de economie. We moeten hierbij wel bedenken dat
deze indeling geen inzicht geeft in de spreiding van de industrie
in de landen zelf. In tegenstelling tot Nederland vinden we in de
meeste landen grote tegenstellingen tussen de industriegebieden,
meestal in en nabij de grote steden en het platteland (33).
Wanneer we kijken naar de industrie op de wereld, dan vallen drie
groepen van landen op. In sommige landen is de industrie de
belangrijkste werkgever. De landen zijn minder rijk dan
Nederland, de lonen zijn er lager. Hoewel de industrie er vaak
minder ver ontwikkeld is dan in de rijke landen, zijn het
belangrijke concurrenten van de industrie in de rijkere landen.
Belangrijke landen die tot deze groep behoren zijn Zuid-Korea en
Taiwan, landen in Oost-Europa, Rusland, Argentinië en Mexico (34).
In rijke landen met hoge lonen is de productie van de industrie
belangrijk, maar door de mechanisatie werken er naar verhouding
maar weinig mensen. Naast Nederland behoren andere landen
van de Europese Unie, de landen van Noord-Amerika en Japan tot
deze groep (35).
In arme landen met weinig industrie verdient slechts een klein
deel van de beroepsbevolking zijn geld in fabrieken. Industriële
activiteiten blijven vaak beperkt tot eenvoudige verwerking van
grondstoffen die in het land gevonden worden. We vinden deze
landen vooral in Afrika (36) (zie ook kaart 14 Arm en Rijk).

Industrie in de wereld

Voorbeelden

33 Staalfabriek in Shanghai.

34 In Zuid-Korea werkt 33% van de beroeps-

bevolking in de industrie, in Taiwan 39%, in

Rusland 46% en in Argentinië 34%. De foto

is genomen in een fabriek van autogordels

in Estland (zie foto).

35 In Nederland is het aandeel van de industrie in

de werkgelegenheid 23%, in Frankrijk 27%, in

het Verenigd Koninkrijk 24% en in de VS 24%.

36 Landen met een klein aandeel van de

industrie in de werkgelegenheid zijn Kongo

(16%), Kenia (8%), Mali (4%) en Tanzania

(7%). Op de foto een fabriek in Tanzania waar

bussen worden gemaakt.

Op de foto rechts een bedrijf in

Mozambique waar cashewnoten worden

bewerkt en verpakt.
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5.3 NATUUR EN MILIEU

Voorbeelden

1 Reclamecampagnes van Philips voor de

verkoop van een nieuwe tv.

2 Luchtvervuiling door de chemische industrie

in Rijnmond; de lozingen van afvalwater

door fabrieken langs de Rijn. 

3 Bij kerncentrales worden strenge veiligheids-

maatregelen genomen. Op de foto de

kerncentrale van Brokdorf in Duitsland.

4 Afval van toeristen aan de kust van

Venezuela.

5 – Bossen in Zweden worden aangetast door

zure regen. De vervuiling die hiervoor

verantwoordelijk is, komt uit West- en

Midden-Europa. 

– De vervuiling van de Rijn treft

voornamelijk de stroomafwaarts gelegen

Rijnoeverstaten.

5.3 Natuur en milieu 

Basisinzichten
� Bij de productie in fabrieken komen vaak afvalstoffen vrij die

bodem, water en lucht vervuilen. Ook komen veel producten uit
de fabriek na gebruik door de consument in het milieu terecht.

� Een ongebreidelde productie leidt op den duur tot uitputting
van grondstoffen en energiestoffen, omdat de voorraden
daarvan beperkt zijn.

� Om een gezond leefmilieu te waarborgen is het belangrijk dat
de samenleving er voor zorgt dat bij de productie van
goederen natuur en milieu zo weinig mogelijk worden belast.
Dat betekent dat de fabriek zoekt naar productiemethoden en
producten die schade aan het milieu beperken.

� Ook consumenten kunnen bij de aankoop van producten en de
manier waarop ze met het afval omgaan rekening houden met
de gevolgen voor het milieu.

Uitwerking
� In welvarende gebieden worden veel industrieproducten
verkocht. De consumenten besteden een deel van hun relatief
hoge inkomen aan de aanschaf van allerlei luxe producten.
Omdat fabrieken graag veel producten verkopen, stimuleren zij
de vraag (1).
Een grotere vraag leidt tot toename van de productie. De productie
kan schadelijk zijn voor natuur en milieu.
Daarnaast kunnen fabrieken schadelijk zijn door de vervuilende
stoffen die bij de productie vrijkomen. Dit gebeurt vooral bij
gebruik van energie uit steenkool, aardolie en aardgas. Bij de
verbranding van deze energiedragers komen afvalstoffen in de
lucht terecht. Ook bij het vervoer van personen en goederen
wordt op deze manier de lucht vervuild. Verontreinigende stoffen
kunnen ook via het afval van de fabriek het milieu vervuilen (2).
Het zijn vaste stoffen of stoffen die zijn opgelost in afvalwater
van de fabriek.
In kerncentrales wordt radioactieve grondstof gebruikt om kern-
energie te produceren. Afval van de kerncentrale kan gedurende
zeer lange tijd radioactief blijven. Het vormt een gevaar zolang er
nog geen afdoende oplossing is gevonden voor de opslag van dit
afval (3).
Veel producten van de fabriek komen na gebruik door de
consument weer in het milieu terecht. Ook dit afval kan het milieu
vervuilen (4). Al deze vormen van vervuiling blijven meestal niet
beperkt tot het gebied waar vervuiling plaatsvindt. Via lucht en
water wordt vervuiling ook op andere gebieden afgewenteld (5).
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� In de aardbodem liggen grote voorraden steenkool, ijzererts,
aardgas, aardolie en andere delfstoffen. Ze zijn van groot belang
als grond- en energiestof voor de industrie. De voorraden delf-
stoffen die bereikt kunnen worden zijn echter beperkt. Omdat de
industrie massaal gebruikmaakt van deze delfstoffen dreigen op
termijn tekorten.

� Fabrieken proberen, daartoe gestimuleerd door de overheid,
op verschillende manieren de vervuiling van het milieu en de
uitputting van de voorraden grondstoffen en energiedragers
tegen te gaan. Ze gaan zuiniger om met energie of gebruiken
duurzame energie. Bij deze laatste mogelijkheid maken fabrieken
gebruik van energie van stromend water, van wind en zon. Een
belangrijke voordeel van duurzame energie is dat het niet op kan
raken. Bovendien wordt de lucht niet vervuild, omdat er geen
verbranding plaatsvindt (5).
Fabrieken kunnen vervuiling van het milieu ook tegengaan door de
productie of het gebruik van vervuilende stoffen te beperken of na
te laten. Veel fabrieken halen schadelijke stoffen uit hun afval
voordat deze het milieu vervuilen. Fabrieken die auto’s of andere
machines maken, kunnen ervoor zorgen dat deze machines
minder energie gebruiken en daardoor minder schadelijke stoffen
uitstoten (6).
Ook het gebruik van milieuvriendelijke stoffen in producten en
de productie van verbrandingsmotoren die minder schadelijke
afvalstoffen leveren, dragen bij aan een schoner milieu (7).
Om de afvalstroom te beperken is het belangrijk dat producten
die niet meer gebruikt worden, omgevormd kunnen worden tot
grondstoffen voor nieuwe producten (8).
Ook kunnen fabrieken minder verpakkingsmateriaal gebruiken, of
alleen verpakkingsmateriaal dat opnieuw gebruikt kan worden (9).

� De consument heeft invloed op de mate waarin fabrieken het
milieu vervuilen. Door de consumptie te beperken en door te
vragen naar milieuvriendelijke producten kunnen consumenten
het aanbod van industrieproducten beïnvloeden. Ook door het
afval gescheiden aan te bieden dragen consumenten bij aan een
schoner milieu (10).

Voorbeelden

5 In windmolens in een windmolenpark in

Californië wordt energie van de wind

rechtstreeks omgezet in elektriciteit (zie foto).

Zonnecellen in elektrische apparaten maken

het gebruik van batterijen overbodig.

Zonneboilers in India (zie foto).

6 De productie van zuinige auto’s en was-

machines.

7 De productie van biologisch afbreekbare

plastics.

8 De recycling van oud papier of sloopauto’s.

9 Het gebruik van papier of karton.

10 De gescheiden inzameling van witte flessen

en bonte flessen, groente- en tuinafval,

papier, batterijen, oude medicijnen.

Op de foto hiernaast: afvalscheiding in

Mexico-City.
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6.1 Kenmerken van dienstverlening

Dienstverlenende bedrijven

Basisinzicht
� Tot de dienstverlenende bedrijven rekenen we alle bedrijven

die geen goederen produceren. Daarmee onderscheiden
dienstverlenende bedrijven zich van bedrijven in mijnbouw,
landbouw, visserij en industrie.

Uitwerking
� Bedrijven in de landbouw, mijnbouw en industrie produceren
goederen (1). Dienstverlenende bedrijven onderscheiden zich van
productiebedrijven doordat ze niet als hoofdtaak goederen-
productie hebben (a). Wel hebben sommige dienstverlenende
bedrijven een functie in de productieketen van goederen: allerlei
bedrijven worden ingeschakeld om de productie van goederen te
ondersteunen (2), transportbedrijven verzorgen het vervoer van
goederen (3), winkelbedrijven en horecabedrijven verkopen
goederen (4) en banken regelen het betalingsverkeer.
Andere belangrijke vormen van dienstverlening zijn: medische
verzorging (door onder andere apothekers en ziekenhuizen),
bestuur, bescherming en veiligheid (verzorgd door onder andere
overheid, politie, justitie, en het leger), personenvervoer en
communicatie (verzorgd door onder andere telecommunicatie-
bedrijven en openbaar vervoersbedrijven), onderwijs (verzorgd
door onder andere basisscholen en scholen voor voortgezet
onderwijs), informatie (verzorgd door onder andere uitgeverijen
en omroeporganisaties), recreatie (verzorgd door onder andere
reisbureaus en recreatiebedrijven).

6.1 KENMERKEN VAN DIENST-

VERLENING

Dienstverlenende bedrijven

Voorbeelden

1 Een veeteeltbedrijf (landbouw) produceert

melk en vlees; een steenkoolmijn (mijn-

bouw) produceert steenkool; een textiel-

fabriek (industrie) produceert rollen textiel. 

2 Reclamebureaus ontwerpen een reclame-

campagne voor een nieuw industrieproduct. 

Onderwijsinstellingen scholen werknemers

van een bedrijf.

3 Schippers vervoeren containers van en naar

de haven van Rotterdam (zie foto rechts-

onder).

4 Supermarkten verkopen producten van de

voedingsindustrie.

Achtergrondinformatie

a Bedrijven kunnen worden ingedeeld in

productiebedrijven en dienstverlenende

bedrijven. Productiebedrijven zijn bedrijven

in landbouw, mijnbouw en industrie. Zij

richten zich op de productie van grond-

stoffen, halffabrikaten of eindproducten.

Alle andere bedrijven worden gerekend tot

dienstverlenende bedrijven. 

Er zijn ook bedrijven die zich deels met

productie en deels met dienstverlening

bezighouden. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven

die zowel een productieafdeling als een

verkoopafdeling en distributieafdeling

hebben, zoals een warme bakker, een

fabrikant van tenten of een waterleiding-

bedrijf. Of zo’n bedrijf tot de producerende of

de dienstverlenende sector gerekend wordt,

hangt af van de hoofdactiviteit van het bedrijf. 

We beschrijven dienstverlening op het

niveau van bedrijven en niet op het niveau

van individuele personen. Dat heeft tot

gevolg dat typische dienstverlenende

activiteiten zoals advies, onderwijs of

schoonmaakwerk binnen een productie-

bedrijf niet tot de dienstverlening gerekend

worden en het productiewerk van de warme

bakker in zijn bakkerij annex winkel juist

wel. We gebruiken de indeling in bedrijven

van het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS), waarbij steeds gekeken wordt naar

de hoofdtaak van het bedrijf.

6 Dienstverlening
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Achtergrondinformatie (vervolg)

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

onderscheidt binnen de dienstverlenende

sector vier bedrijfstakken: 1 Handel-, hotel-,

en restaurantwezen, reparatiebedrijven.

2 Transport-, opslag- en communicatie-

bedrijven. 3 Bank- en verzekeringswezen,

zakelijke dienstverlening. 4 Overige dienst-

verlening, te weten bestuur, onderwijs,

medische zorg en cultuur en recreatie. Al deze

bedrijven, instellingen, organisaties noemen

we in deze domeinbeschrijving ‘bedrijven’. 

Voorzieningen

Voorbeelden

5 Nederlandse Spoorwegen, bus-

ondernemingen, transportbedrijven, tele-

communicatiebedrijven, Schiphol (zie foto).

6 Het niveau van dienstverlening in New York

is hoger dan in Amsterdam. In Amsterdam

is het hoger dan op het platteland van

Friesland. Op de foto links het centrum van

New York.

Achtergrondinformatie

b Onder ‘verbindingen’ wordt de materiële

infrastructuur verstaan: wegen, kanalen,

spoorlijnen, kabels. De immateriële infra-

structuur (de productieve eigenschappen

van de bevolking, bijvoorbeeld de

scholingsgraad) blijft buiten beschouwing. 

c We verstaan onder voorzieningen zowel de

dienstverlenende bedrijven als de

(materiële) infrastructuur die nodig is om de

dienstverlening goed te laten functioneren.

Voorzieningen

Basisinzicht
� Om het contact tussen dienstverleners en burgers of bedrijven

mogelijk te maken, is een omvangrijke netwerk van
verbindingen nodig. Samen met dienstverlenende bedrijven
vormen ze de voorzieningen in een gebied.

Uitwerking
� Dienstverlenende bedrijven kunnen niet zonder een goed
netwerk van verbindingen (b). Om het contact tussen dienst-
verleners en burgers of andere bedrijven mogelijk te maken
worden wegen, spoorwegen, waterwegen, luchthavens,
voorzieningen voor ondergronds vervoer, kabels en verbindingen
voor telecommunicatie aangelegd. Een aantal dienstverlenende
bedrijven richt zich op het vervoer van goederen en mensen en
het verzenden van berichten (5).
De verbindingen, de transport- en communicatiebedrijven én alle
andere dienstverlenende bedrijven die hun diensten aanbieden,
bepalen tezamen omvang en verscheidenheid van voorzieningen
in een gebied (c) (6).
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Overheid en welvaart

Basisinzichten
� Een deel van de voorzieningen voorziet in de basisbehoeften

van alle mensen. De overheid heeft tot taak deze voorzieningen
voor iedereen te garanderen. Ze neemt daarom zelf een aantal
voorzieningen voor haar rekening. Andere voorzieningen
worden op basis van regels van de overheid door particuliere
bedrijven verzorgd.

� Omvang en kwaliteit van voorzieningen in een gebied hangen
samen met de welvaart in dat gebied.

Uitwerking 
� In de meeste landen rekent de overheid de zorg voor de
rechtsorde tot haar belangrijkste taak. De rechtsorde bestaat uit
een bestuur dat wetten maakt en justitie, politie en leger die
wetten handhaven (7). Middelen om haar taken uit te voeren
krijgt de overheid door het heffen van belastingen. De overheid
heeft ambtenaren in dienst om te zorgen voor inning en
besteding van het belastinggeld (8).
De bemoeienis van de overheid met andere voorzieningen wisselt
per land. In sommige landen zijn voorzieningen zoals onderwijs
en wegen volledig in handen van de overheid. In andere landen
laat de overheid deze dienstverlening over aan particuliere
bedrijven. Ook in Nederland zijn burgers en bedrijven voor veel
voorzieningen aangewezen op particuliere bedrijven. Wel moeten
deze bedrijven voldoen aan wetten en regels die door de overheid
gesteld zijn (9). Als de overheid elementaire voorzieningen niet
zelf verzorgt, kan ze reguleren om de beschikbaarheid van
voorzieningen te garanderen. Ze kan dat bijvoorbeeld doen door
voorzieningen te subsidiëren. Dit geldt voor (delen van)
onderwijs, woningbouw, water- en wegenbouw, gezondheidszorg,
nutsbedrijven en openbaar vervoer (d) (10).

� Naarmate de welvaart in een gebied toeneemt, komt er meer
geld beschikbaar voor voorzieningen en nemen omvang en
kwaliteit van dienstverlening toe (e). Ook is er sprake van een
toenemende specialisatie in activiteiten (11).

Overheid en welvaart

Voorbeelden

7 Burgemeesters, rechters, politieagenten,

militairen worden betaald door de overheid. 

8 In elke grote plaats is een belastingdienst

gehuisvest. Belastingambtenaren zorgen

voor inning van de belasting van burgers en

bedrijven uit deze plaats en zijn omgeving. 

9 Ambtenaren controleren restaurants op

hygiëne. Winkels moeten zich houden aan de

winkelsluitingswet.

10 De bouw van de scholen en ziekenhuizen in

Nederland wordt vooral door de overheid

bekostigd. Het meeste personeel van deze

instellingen ontvangt een inkomen van de

overheid. In een arm land, zoals Bangladesh,

is daar veel minder geld voor beschikbaar

(zie foto rechtsonder).

11 Specialisatie vinden we in alle vormen van

dienstverlening: detailhandel (cadeauwinkels),

transport (koeltransport, geldvervoer),

onderwijs (beroepsopleidingen), gezondheids-

zorg (gespecialiseerde artsen), recreatie

(verschillende soorten sportverenigingen:

voetbal, volleybal, tennis, korfbal, handbal,

atletiek), overheid (speciale ambtenaren voor

burgerlijke stand, afvalverwerking,

voorbereiding van nieuwe wetten).

Achtergrondinformatie

d Welk deel van de voorzieningen door de

overheid wordt verzorgd en voor welk deel

mensen aangewezen zijn op particuliere

bedrijven, is afhankelijk van veel factoren,

waaronder het welvaartniveau in het gebied

en de politieke kleur van de overheid. In een

welvarend land kan de overheid meer

voorzieningen voor haar rekening nemen

dan in een arm land. Ook de politieke kleur

is van belang. Liberale partijen pleiten meer

voor minder overheidsbemoeienis met het

voorzieningenniveau in een land dan

socialistische partijen. 

e Ook de andere sectoren (mijnbouw, landbouw

en industrie) zijn gevoelig voor veranderingen

in het welvaartsniveau. Als de welvaart toe- (of

af)neemt, is de invloed op de dienstverlening

naar verhouding vaak groter. Dat is vooral

merkbaar bij luxe goederen en diensten van

bedrijven. Ook het niveau van dienstverlening

van de overheid zal teruglopen als de welvaart

en daardoor de belastingopbrengst afneemt.
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Voorbeelden

12 In het straatbeeld in het centrum van de

meeste steden is reclame prominent

aanwezig.

13 Naast ingrediënten voor de Nederlandse

keuken leveren supermarkten ook

ingrediënten voor buitenlandse gerechten

(onder andere Franse, Italiaanse, Chinese,

Indonesische, Surinaamse, Turkse en

Marokkaanse). 

14 Bezoek aan schouwburg en vakanties aan de

Middellandse Zee of in de Alpen waren voor

de Tweede Wereldoorlog alleen voor de

kleine groep rijke Nederlanders weggelegd.

15 De gemiddelde Nederlander heeft ruim

47 uur vrije tijd per week. Hiervan worden

ruim 28 uur buitenshuis doorgebracht .

16 Reisbureaus verstrekken speciale reisgidsen

voor reizen naar Kenia, India, China en

andere exotische bestemmingen. 

Via autosnelwegen en spoorlijnen met hoge-

snelheidslijnen zijn toeristengebieden aan de

Middellandse Zee en de Alpen binnen één of

twee dagen bereikbaar geworden (zie foto

links).

17 Tussen 2001 en 2007 is er 5000 km verharde

weg bij gekomen in Nederland.

18 In 1900 werkte 30% van de beroepsbevolking

in Nederland in de landbouw, tegen 32% in de

industrie en 37% in de dienstverlenende

sector. In 2001 was dat resp. 3%, 22% en 75%. 

19 Het bestuur van het land, de aanleg van

wegen, politie, leger.

Achtergrondinformatie

f In Nederland is de dienstverlenende sector

de grootste sector, zowel gemeten naar haar

bijdrage aan het bruto nationaal product als

naar haar bijdrage in de werkgelegenheid.

g In arme landen komen naar verhouding

minder dienstverlenende bedrijven voor en

werken minder mensen in de dienst-

verlenende sector. Een belangrijk deel van

de dienstverlenende sector in deze landen

bestaat uit zogenaamde informele dienst-

verlening. Het werk in deze sector wordt

verricht in niet officieel geregistreerde

bedrijven en bestaat vooral uit kleinschalige

ambacht en eenvoudige dienstverlening

(straathandel, kleinschalig transport van

goederen en personen).

Het gebruik van voorzieningen wordt bovendien gestimuleerd door
de reclame die bedrijven maken voor hun goederen of diensten
(12). Door toename van de vraag naar goederen doet zich in rijke
landen zoals Nederland een grotere verscheidenheid aan winkels
voor en hebben winkels een groter assortiment dan vroeger (13).
Er zijn ook meer recreatievoorzieningen dan vroeger. Vroeger kon
alleen de kleine groep rijken er gebruik van maken (14). Door
toename van de welvaart hebben mensen meer geld en vrije tijd
gekregen en zijn recreatievoorzieningen voor grote groepen van
de samenleving toegankelijk geworden (15). Bovendien heeft de
verbetering van vervoersmogelijkheden verder weg gelegen
recreatievoorzieningen bereikbaar gemaakt (16).
De overheid speelt in de toename van dienstverlening een
belangrijke rol. Als de welvaart toeneemt, krijgt de overheid meer
belastinginkomsten en kan daardoor meer geld uitgeven voor
dienstverlening aan burgers. Ook kan zij meer geld besteden aan
uitbreiding en onderhoud van voor dienstverlening noodzakelijke
verbindingen (17).
In rijke landen, zoals Nederland, is door deze ontwikkelingen de
dienstverlenende sector de belangrijkste sector geworden (f).
In arme landen is de dienstverlenende sector kleiner (g) (18).
De invloed van de overheid op het voorzieningenniveau blijft in
deze landen vaak beperkt tot elementaire voorzieningen (zie
kaart 14 Arm en rijk) (19).
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6.2 Ruimtelijke aspecten van dienst-
verlening 

Vestigingsplaats

Basisinzicht
� De vestigingsplaats van dienstverlenende bedrijven hangt

samen met de wens het bedrijf voor mensen en andere
bedrijven bereikbaar te maken. Veel dienstverlenende
bedrijven zijn daarom in een stedelijk gebied gevestigd.

Uitwerking
� Dienstverlenende bedrijven die afhankelijk zijn van
persoonlijk contact met hun klanten vestigen zich zo dicht
mogelijk bij hun klanten. Bij sommige voorzieningen is persoonlijk
contact niet belangrijk en worden diensten verleend via
communicatiemiddelen, zoals post, telefoon, kabel of e-mail (1).
Wanneer het persoonlijk contact wel belangrijk is, vestigen
dienstverleners zich op een goed bereikbare plaats. De stad is
vanouds de plaats waar veel dienstverlenende bedrijven zijn
geconcentreerd. Vroeger was vooral het centrum van de stad de
plaats waar gehandeld werd (het marktplein) en waar het bestuur
gevestigd was (het stadhuis) (2). Nu zijn er in de stad verspreide 

centra voor dienstverlening. In Nederland en de meeste andere
landen vinden we de grootste concentratie van voorzieningen
echter nog steeds in het centrum van de stad.
Wáár een dienstverlener zich in de stad vestigt, is afhankelijk
van de aard van de goederen en de schaal van het bedrijf.
We illustreren dit aan de hand van de locatie van winkels (a).

6.2 RUIMTELIJKE ASPECTEN VAN

DIENSTVERLENING

Vestigingsplaats

Voorbeelden

1 Omroepbedrijven versturen hun radio- en

televisieprogramma’s via kabel of zender. 

Contacten tussen burger en overheid

verlopen grotendeels via post of krant

(belastingaanslagen, informatie over nieuwe

overheidsmaatregelen). 

De klant van een postorderbedrijf kiest thuis

een product uit de catalogus en geeft de

bestelling telefonisch door. De post bezorgt

het product thuis.

2 Veel plaatsen hebben een centraal marktplein

en een historisch stadhuis (in Nederland

onder andere Amsterdam, Groningen en

Middelburg; zie foto rechts).

Achtergrondinformatie

a Het schema rechtsonder geeft algemene

regels voor de locatie van dienstverlenende

bedrijven. Betreft het luxe producten

(goederen of diensten), dan staat het bedrijf

eerder op een centrale plaats, bijvoorbeeld

in het centrum van de stad. Naarmate de

voorziening meer ruimte in beslag neemt,

zal het bedrijf eerder op een ruime locatie

buiten het centrum gevestigd worden. Vaak

is dat een goed ontsloten bedrijventerrein

aan de rand van de stad. We vinden allerlei

soorten bedrijven, ook productiebedrijven,

op bedrijventerreinen. Sommige bedrijven-

terreinen zijn vaak speciaal door de overheid

aangelegd en ontsloten met het doel

grootschalige detailhandel een goede locatie

te bieden. Sommige van deze terreinen zijn

zelfs gespecialiseerd in één vorm van detail-

handel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij

zogenaamde meubelboulevards.

In de domeinbeschrijving wordt de situatie in

de detailhandel als casus gebruikt. Er worden

drie in Nederland veel voorkomende locaties

van winkels besproken: het buurtcentrum,

het stadscentrum en het bedrijventerrein.

Natuurlijk komen ook andere locaties in de

praktijk voor, zoals de solitaire winkel, het

wijkwinkelcentrum en het stadsdeelcentrum. 

Welke goederen

verkoopt de winkel?

Wat is de schaal 

van de winkel?

Waar is de locatie

van de winkel?

dagelijkse goederen

luxe goederen

kleinschalig

grootschalig

kleinschalig

woonwijk

bedrijventerrein

stadscentrum

domein-aardr hfd6 2008.qxd  2-9-2008  10:00  Pagina 80



Achtergrondinformatie (vervolg)

De eerste heeft alle kenmerken van het buurt-

centrum (kleinschalig, dagelijkse producten).

Wijkcentra en vooral stadsdeelcentra hebben

vaak een groot aanbod aan gespecialiseerde

en grootschalige voorzieningen en zijn daar-

door vergelijkbaar met stadscentra of

bedrijventerreinen.

Wat voor winkels geldt, geldt ook voor

andere vormen van dienstverlening, zoals

de voorbeelden in het schema hieronder

laten zien:

Voorbeelden

3 Bakker, slager, groenteman, drogist, super-

markt (zie foto links).

4 Boekhandel, juwelier, kledingzaak.

5 Bij alle grote steden in Nederland zijn

meubelboulevards.

6 Het zakencentrum (city) van New York,

Tokyo, Berlijn, Parijs, Londen.

7 In Nederland is van veel plaatsen (een deel

van) het historisch centrum bewaard

gebleven, onder andere van Groningen,

Zwolle, Nijmegen, Maastricht, Bergen op

Zoom, Middelburg, Dordrecht, Leiden,

Amsterdam, Den Haag en Alkmaar.

8 De Eiffeltoren en de Notre Dame in Parijs,

de Big Ben en de Tower Bridge in Londen,

de oude Romeinse stad en de Sint Pieters-

kerk in Rome zijn toeristische trekpleisters in

grote Europese steden.
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Winkels voor levensmiddelen of andere goederen die mensen
geregeld nodig hebben, staan in de woonwijk (3). Andere winkels
hebben zich gespecialiseerd in niet-dagelijkse goederen. Ze
worden dan ook minder regelmatig door hun klanten bezocht.
Deze winkels liggen buiten de woonwijk. Ze zijn geconcentreerd
in grotere centra, zoals het winkelcentrum in het centrum van de
stad of op een bedrijventerrein. Op deze plaatsen zijn ze goed
bereikbaar voor mensen uit de verre omtrek. Bovendien trekken
centra door hun grote aanbod van voorzieningen veel mensen (4).
Ook de schaal van de dienstverlening is van belang voor de locatie.
Kleinschalige voorzieningen, zoals een bakker of een juwelier,
hebben relatief weinig bedrijfsruimte nodig. Voor hen is vaak
voldoende plaats in een woonwijk of in het centrum van de stad.
Grootschalige voorzieningen, zoals een meubelwinkel, een grote
supermarkt of een autodealer hebben veel ruimte nodig. Voor hen
is er in centrum of woonwijk meestal geen plaats. Daarom zoeken
ze ruime, goed bereikbare plekken elders, zoals bij de oprit van
een autosnelweg of op een bedrijventerrein. Daar verzorgen ze
mensen en bedrijven in de gehele stad en daarbuiten (5).
Stadscentra zijn ook voor andere dienstverleners dan winkel-
bedrijven aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Kantoren vinden er
voorzieningen voor hun klanten en hun personeel. Bovendien
zijn er andere bedrijven om zaken mee te doen. Op deze manier
zijn in grote steden belangrijke zakencentra ontstaan. In centra
van grote steden vind men vaak ook belangrijke recreatie-
voorzieningen, zoals schouwburgen, restaurants, bioscopen en
musea (6). Sommige steden hebben een historisch centrum met
veel bijzondere gebouwen (7). Grootstedelijke voorzieningen
trekken mensen uit de hele stad en vaak ook uit de (verre)
omgeving van de stad. Zo zijn steden als Amsterdam, Parijs,
Londen, Berlijn, Rome en Madrid een toeristische trekpleister
voor mensen uit de hele wereld (8).
Kaart 4 Model van een stad laat een denkbeeldige stad in
Nederland zien met een (historisch) centrum, woonwijken en
bedrijventerreinen. Op deze kaart is de spreiding van winkels
aangegeven. Kleine winkelcentra vinden we verspreid over de
woonwijken. Grootschalige winkels vinden we op bedrijven-
terreinen langs de haven en langs autosnelwegen. Het hoofd-
winkelcentrum in de denkbeeldige stad vinden we in kleine
gebouwen in het centrum.

woonwijk bedrijven- stadscentrum

terrein

bassischool universiteit gespecialiseerde

kleinschalige

opleiding (bijv.

toneelschool

wijkbureau dienst afval- stadhuis

verwerking

huisarts ziekenhuis praktijk van een

specialist

buurthuis discotheek schouwburg

onderwijs

overheid

gezondheids-

zorg

recreatie
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Buiten stedelijke gebieden zijn minder dienstverlenende
bedrijven gevestigd. Er wonen voor de meeste dienstverlenende
bedrijven te weinig potentiële klanten (9).

Recreatie

Basisinzicht
� In dunbevolkte gebieden is voor voorzieningen weinig draag-

vlak. Waar een mooi landschap of een zonnig en warm
klimaat bestaat, kunnen voorzieningen voor toeristen tot
ontwikkeling komen.

Uitwerking
� Recreatievoorzieningen vinden we niet alleen in grote steden.
Ook sommige dunbevolkte gebieden zijn aantrekkelijke vestigings-
plaatsen voor recreatievoorzieningen. Ze trekken mensen uit
stedelijke gebieden aan. Attractieparken staan op plaatsen waar
veel ruimte is en waar zij goed bereikbaar zijn. Veel recreatie-
voorzieningen voor toeristen vinden we bij natuurschoon, vaak
dunbevolkte gebieden die van oudsher moeilijk in cultuur te
brengen zijn: bergen, bossen, strand en duinen. Op kaart 5
Recreatie zien we zulke gebieden in Nederland langs de duinkust,
op de Veluwe, in Drenthe, Noord-Brabant en Limburg (10). Kaart 9
Toerisme laat zien dat in Europa veel toeristen naar Zuid-Europa
en de Alpen reizen. Zij worden aangetrokken door mooie steden,
mooie landschappen en een aangenaam klimaat (11, 12).
De inrichting van deze recreatiegebieden is grotendeels afgestemd
op het toerisme: er zijn verblijfsaccommodaties, horecabedrijven,
attracties en wegen om het gebied voor toeristen toegankelijk te
maken (13).

Verbindingen

Basisinzicht
� Omdat de gebieden waar mensen wonen, werken, winkelen en

recreëren niet samenvallen is er een grote behoefte aan
verbindingen en aan bedrijven voor verkeer en communicatie.
Vooral verbindingen voor het personenverkeer en het goederen-
transport leggen een groot beslag op de ruimte.

Uitwerking
� De meeste mensen wonen op een andere plaats dan waar ze
werken, recreëren of winkelen. De scheiding in woongebieden,
werkgebieden, winkelcentra en recreatiegebieden is gunstig voor
de rust in woongebieden en de efficiënte inrichting en
bereikbaarheid van werk-, winkel- en recreatiegebieden (14).
Het verkeer is er echter sterk door toegenomen. Dagelijks zijn
veel mensen per trein, bus of auto op weg naar hun werk of naar
winkels of recreatievoorzieningen. Ook tussen bedrijven
onderling bestaat veel verkeer).

Voorbeelden

9 Op het platteland wonen te weinig potentiële

klanten voor een bioscoop, een boekhandel

of een ander gespecialiseerd bedrijf.

Wanneer het aantal inwoners terugloopt

dreigen ook elementaire voorzieningen zoals

een supermarkt, een basisschool of bus-

verbinding te verdwijnen.

Recreatie

Voorbeelden

10 De campings in bossen op de Veluwe.

11 Venetië

12 Dal van de Inn in Oostenrijk

13 In wintersportgebieden in de Alpen zijn

appartementen, skipistes en andere

voorzieningen voor grote aantallen toeristen

gebouwd.

Verbindingen

Voorbeelden

14 Steden in Nederland kennen een scheiding

tussen woonwijken, winkelcentra en

bedrijventerreinen. Deze scheiding is door

het gemeentebestuur in bestemmings-

plannen vastgelegd.
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Voorbeelden

15 In Amsterdam wordt een nieuwe metrolijn

van noord naar zuid aangelegd om de

bereikbaarheid van verschillende delen van

de stad te vergroten.

16 Om schoolvakanties in Nederland te

spreiden heeft de overheid drie gebieden

vastgesteld: Noord, Midden en Zuid.

17 In Nederland is een metro in Amsterdam en

Rotterdam. In Europa in Parijs (zie foto),

Londen, Brussel, Berlijn, Rome en Moskou.

Verder in de wereld in New York, Chicago,

Tokyo en Peking.

18 In Nederland zijn behalve bij Amsterdam ook

vliegvelden bij andere steden: Rotterdam,

Maastricht, Eindhoven en Groningen.

19 Tussen Rotterdam en het Ruhrgebied lopen

pijpleidingen voor het transport van aardolie

en andere producten. Vanuit het aardgasveld

in Groningen wordt via leidingen aardgas

over heel Nederland verspreid.

20 Via satellieten kunnen televisieprogramma’s

overal op aarde bekeken worden.

Achtergrondinformatie

b De belangrijkste kanalen (gemeten naar

verkeersintensiteit in laadvermogen) zijn de

Nieuwe Waterweg, Hartelkanaal, Noordzee-

kanaal, Schelde-Rijnkanaal en Amsterdam-

Rijnkanaal. Andere kanalen blijven hierbij

ver achter. In de uitwerking van de basis-

inzichten noemen we de kanalen die voor de

verbinding van Amsterdam en Rotterdam

naar de Noordzee van belang zijn: het

Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg.

Door deze ontwikkeling is in Nederland een omvangrijk netwerk
van wegen ontstaan, dat een grote druk op de schaarse ruimte
legt. Ondanks de omvang van dit netwerk ontstaan er dagelijks
opstoppingen. De overheid probeert bij het plannen van de
inrichting van Nederland de afstand tussen woon- en werk-
gebieden zo klein mogelijk te houden en daardoor het woon-
werkverkeer te beperken (15). Verkeersproblemen ontstaan ook
door het massatoerisme. In weekends en in vakantieperiodes
zorgt recreatieverkeer voor files op autosnelwegen en toegangs-
wegen tot toeristische attracties. Door vakantiespreiding kunnen
massale toeristenstromen beperkt worden (16).
Veel problemen met het autoverkeer concentreren zich in steden.
Er ontstaat overlast voor bewoners en het centrum wordt moeilijk
bereikbaar. Door openbaar vervoer, parkeermaatregelen en bouw
van parkeergarages probeert de overheid het centrum bereikbaar
te houden. Om het winkelen aantrekkelijk te maken heeft de
overheid in veel steden een deel van het centrum autovrij
gemaakt. Sommige grote steden hebben een ondergronds spoor-
wegnet voor het vervoer van personen (metro) (17).
Er is in Nederland ook een netwerk van waterwegen ontstaan.
Rijn, Maas en Waal zijn belangrijke rivieren voor het transport
van goederen van Rotterdam naar het buitenland. Belangrijke
kanalen voor het vervoer van goederen zijn de Nieuwe Waterweg
en het Noordzeekanaal (b).
Rotterdam heeft de belangrijkste haven van Europa. Vooral de
verbindingen met het Ruhrgebied, onder meer via de binnenvaart
over de Rijn en via het spoor zijn van belang. Ook gaan goederen
vanuit Rotterdam in containers op vrachtauto’s naar alle uithoeken
van Europa.
De belangrijkste luchthaven in Nederland is Schiphol bij
Amsterdam. Bij andere grote steden in Nederland zijn kleinere
luchthavens aangelegd (18). Omdat de behoefte om grote
afstanden te overbruggen toeneemt, groeit ook het luchtverkeer
en breiden luchthavens zich uit.
Er is ook een netwerk van leidingen. Omdat ze veelal ondergronds
zijn, leggen ze geen beslag op de schaarse ruimte. Er zijn leidingen
voor het vervoer van aardgas, water, aardolie en afvalstoffen
aangelegd (19).
Ten slotte is er een netwerk van telecommunicatieverbindingen
totstandgekomen. Ook deze vorm van communicatie legt geen
beslag op de ruimte. Er is een fijnmazig kabelnet, waardoor
omroepen hun programma’s aan veel mensen doorgeven. Voor het
doorgeven van signalen kan ook gebruik worden gemaakt van
zenders. Om zeer grote afstanden te overbruggen, worden satelliet-
verbindingen gebruikt. Hierdoor is vrijwel elk deel van de wereld
bereikbaar (20).
Op kaart 6 Autosnelwegen en luchthavens en kaart 7 Spoorwegen
zijn belangrijke autosnelwegen, luchthavens, spoorwegen en
waterwegen in Nederland aangegeven.
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6.3 Natuur en milieu 

Basisinzicht
� Dienstverlenende bedrijven kunnen natuur en milieu

bedreigen. Dat gebeurt vooral door het massale verkeer dat ze
oproepen en door grootschalige recreatievoorzieningen in
kwetsbare gebieden.

Uitwerking
� Dienstverlenende bedrijven vormen vooral een bedreiging voor
natuur en milieu door het massale verkeer dat ze oproepen.
Het gebruik van auto’s is voor een belangrijk deel verantwoordelijk
voor de vervuiling van de lucht. Auto’s veroorzaken ook geluids-
overlast. Bovendien vallen er slachtoffers bij verkeersongelukken
met auto’s (1). Ook luchtverkeer veroorzaakt luchtvervuiling en
geluidshinder (2).
Vanwege de nadelen voor natuur en milieu probeert de overheid
het gebruik van milieuvriendelijke communicatiemiddelen
(telecommunicatie) te bevorderen (3). Belangrijk is ook het
openbaar vervoer per trein, metro en bus.
In natuurgebieden kunnen recreatievoorzieningen nadelig zijn
voor natuur en milieu. Vooral grootschalige voorzieningen voor
toeristen vormen een bedreiging voor het landschap en de
planten en dieren (4).
Om kwetsbare gebieden te beschermen kan de overheid de toegang
reguleren en de bouw van recreatievoorzieningen verbieden (5).

6.3 NATUUR EN MILIEU

Voorbeelden

1 Er waren in Nederland in 2007

7.230.178 personenauto’s. 

In 1996 vielen er 1.562 doden in het auto-

verkeer in Nederland.

2 Tussen 1986 en 2007 is het aantal lucht-

bewegingen op Schiphol toegenomen van

190.000 tot 435.972.

3 Telewerkers werken thuis. Met een modem

staat hun computer thuis direct in contact

met een computer op hun kantoor.

4 Door de aanleg van skipistes in berg-

gebieden verdwijnt de oppervlaktevegetatie

en spoelt de bodem van de helling. Op de

foto rechts een skipiste in Oostenrijk.

5 In het nationale park de Hoge Veluwe, op

Schiermonnikoog en Vlieland mogen geen

auto’s rijden. In natuurgebieden, bijvoorbeeld

op de Veluwe en in duinen, mogen geen

woningen worden gebouwd of campings

aangelegd. Delen van natuurgebieden zijn

verboden voor wandelaars (zie foto).
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Hoofdstuk 7
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Basisinzichten
� De namen van de provincies, belangrijkste steden, wateren en

deelgebieden in Nederland.

� Belangrijke landen, steden, wateren, gebergten en deelgebieden
in Europa.

� Werelddelen, belangrijke landen, steden, wateren, gebergten
en deelgebieden op de kaart in de wereld.

Achtergrondinformatie

In samenwerking met het Koninklijk

Aardrijkskundig Genootschap (KNAG)

formuleerden we criteria voor de keuze van

topografische namen en stelden op basis daarvan

een lijst samen. Deze lijst werd gepubliceerd in

vakbladen en op grond van de reacties van lezers

aangepast. 

In 2008 is op verzoek van gebruikers de lijst

geactualiseerd door een nieuwe commissie van

het KNAG. Van deze commissie maakten ook

leerkrachten van het voortgezet onderwijs deel

uit.

Arnhem

Maas

Den Haag

7 Topografie

Nederland (zie kaart 1 Topografie)

Afsluitdijk
Alkmaar
Almelo
Almere
Alphen a.d. Rijn
Ameland
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam-Rijnkanaal
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Bergen op Zoom
Biesbos
Breda
Delft
Delfzijl
Den Haag
Den Helder
Deventer
Doetinchem
Dordrecht
Drachten
Drenthe
Eindhoven
Emmeloord
Emmen
Enkhuizen
Enschede
Flevoland
Fryslân (Friesland)
Gelderland
Gouda
Groningen (prov.)
Groningen (stad)
Haarlem
Haarlemmermeer
Heerenveen
Heerlen

Helmond
Hengelo
Hilversum
Hoogeveen
IJssel
IJsselmeer
Kampen
Leeuwarden
Leiden
Lek
Lelystad
Limburg
Maas
Maastricht
Markermeer
Meppel
Middelburg
Neder-Rijn
Nieuwe Waterweg
Nijmegen
Noord-Brabant
Noord-Holland
Noordzeekanaal
Oosterschelde
Oss
Overijssel
Purmerend
Randstad
Rijnmond
Roermond
Roosendaal
Rotterdam
Schiermonnikoog
Schiphol
's-Hertogenbosch
Sneek
Terneuzen
Terschelling
Texel
Tilburg
Twente
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Alpen

Antwerpen

Athene

Middellandse Zee

Utrecht (prov.)
Utrecht (stad)
Vaalserberg
Veendam
Veluwe
Venlo
Vlieland
Vlissingen
Waal
Waddenzee
Wageningen
Westerschelde
Zaandam
Zeeland
Zeeuws-Vlaanderen
Zoetermeer
Zuid-Holland
Zutphen
Zwolle

Europa (zie kaart 8 Topografie)

Albanië
Alpen
Antwerpen
Ardennen
Athene
Barcelona
België
Belgrado
Berlijn
Bern
Boekarest
Bordeaux
Bosnië-Hercegovina
Bratislava
Brussel
Budapest
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Donau
Dublin
Duitsland
Engeland
Estland
Finland
Frankrijk
Genève
Glasgow
Griekenland
Hamburg

Helsinki
Het Kanaal
Hongarije
Ierland
IJsland
Istanbul
Italië
Kaspische Zee
Kaukasus
Keulen
Kopenhagen
Kroatië
Letland
Lissabon
Litouwen
Liverpool
Londen
Luxemburg (land)
Luxemburg (stad)
Lyon
Madrid
Malta
Marseille
Middellandse Zee
Milaan
Moskou
München
Nederland
Noordzee
Noorwegen
Oekraïne
Oeral (Ural)
Oostenrijk
Oostzee
Oslo
Parijs
Po
Polen
Portugal
Praag
Pyreneeën
Rhône
Rijn
Roemenië
Rome
Ruhrgebied
Rusland
Scandinavië
Schelde
Schotland
Seine
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Servië
Sicilië
Sint Petersburg
Slovenië
Slowakije
Spanje
Stockholm
Straat van Gibraltar
Theems
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Vlaanderen
Wallonië
Warschau
Wenen
Wolga (Volga)
Zwarte Zee
Zweden
Zwitserland

Wereld (zie kaart 10 Topografie)

Afghanistan
Afrika
Alaska
Amazone
Amerika
Andes
Ankara
Antarctica
Argentinië
Atlantische Oceaan
Australië
Azië
Bagdad
Bangkok
Bangladesh
Beijing (Peking)
Brasilia
Brazilië
Buenos Aires
Cairo
Californië
Canada
Caribische Zee
Casablanca
Chang Jiang (Jangtse)
Chicago
Chili
China
Colombia
Curaçao

Delhi
Egypte
Ethiopië
Europa
Filipijnen
Ganges
Groenland
Grote Oceaan (Stille Oceaan)
Hawaii
Himalaya
Hongkong (Xianggang)
India
Indische Oceaan
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Jakarta
Japan
Java
Jeruzalem
Kaapstad
Kolkata (Calcutta)
Kongo (Dem. Rep.)
Lagos
Los Angeles
Marokko
Mekka
Mexico 
Mexico-Stad
Midden-Oosten
Mississippi
Molukken
Montréal
Mumbai (Bombay)
Nederlandse Antillen
New York
Nieuw-Zeeland
Nigeria
Nijl
Noordelijke IJszee
Pakistan
Panamakanaal
Paramaribo
Perzische Golf
Rio de Janeiro
Rocky Mountains
Rode Zee
Sahara
Santiago
Saudi-Arabië

Warschau

Curaçao

Rode Zee

Rio
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Sahara

Seoul

Sydney

Washington

Seoul
Shanghai
Siberië
Singapore
Sudan
Suezkanaal
Suriname
Sydney
Taiwan
Teheran
Thailand
Tokyo
Turkije
Venezuela
Verenigde Staten
Vietnam
Washington
Zuid-Afrika (rep.)
Zuid-Korea

Grote Oceaan

domein-aardr hfd7 2008.qxd  19-8-2008  12:22  Pagina 89



Pagina 90

domein-aardr hfd7 2008.qxd  19-8-2008  12:22  Pagina 90



B
ij

la
ge

n

Pagina 91

Bijlagen
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Bijlage 1 Kaarten

Nederland 1 Topografie
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Nederland 2 Landschappen

50 km0

N

Heuvellandschap 

Legenda:

Zandlandschap

Rivierlandschap
Zeekleilandschap
Kustlandschap

Veenlandschap
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Nederland 3 Industrie

50 km0

Legenda:

Plaatsen met meer dan 2.000 werknemers in de industrie
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Nederland 4 Model van een stad

0 50m

Gebouwen

Weg, straat

Snelweg

Water

Spoorlijn met station

Groen

Bedrijventerrein

Winkels
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Nederland 5 Recreatie

Landsgrens

Provinciegrens

Rivier, kanaal

Strand en duinen

Bossen50 km0
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Nederland 6 Autosnelwegen en luchthavens

Autosnelweg

Luchthaven

Landsgrens

Rivier, kanaal50 km0
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Nederland 7 Spoorwegen
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Wereld 11 Klimaten en plantengroei

Legenda:
Te koud voor planten; toendra

Bos en grasland van de gematigde breedte

Bos en grasland van de tropen

Vaak te droog voor planten
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Wereld 12 Hoogte en reliëf

Legenda:

Water 0-500 m 500-2000 m 2000 m en hoger
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Wereld 13 Spreiding van de bevolking
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Wereld 14 Arm en rijk

Levensomstandigheden en ontwikkelingsniveau (2004)
Legenda:

Zeer goed Zeer slecht

Geen gegevens
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Christendom Islam

HindoeïsmeBoeddhisme
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