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Thema 4 Platteland
Samenvatting
Landbouw
Bijna alles wat je eet, komt van de landbouw. De akkerbouwer verbouwt bijvoorbeeld aardappelen,
tarwe of mais. Hij strooit eerst mest of kunstmest over de akkers. Dat is het voedsel voor de planten.
De veehouder houdt koeien voor de melk, kippen voor de eieren of varkens voor het vlees. Een boer
die koeien, varkens of kippen houdt, doet aan veeteelt.
Tuinbouw
De tuinbouwer zorgt voor groente en fruit. Voor veel planten is het in de herfst en de winter buiten te
koud. Daarom worden groente en fruit ook in kassen verbouwd. Daarin kunnen planten het hele jaar
door groeien. Dat heet glastuinbouw. Rozen bijvoorbeeld worden in kassen gekweekt. Ze groeien in zes
weken. Daarna worden ze gesneden en in koelcellen bewaard. Rozen worden op de veiling verkocht. In
Afrika kunnen rozen goedkoper worden gekweekt: het is er warmer en de arbeiders zijn goedkoper.

Het noorden
In Groningen wordt veel tarwe verbouwd. In Friesland zie je veel koeien. In Drenthe verbouwen de
boeren vooral aardappels en bloembollen. In Noord-Holland worden heel veel bloembollen verbouwd.
Het midden
In Zuid-Holland wordt groente in kassen verbouwd. In het gebied tussen de rivieren in Gelderland is
veel fruitteelt. In Utrecht zie je veel koeien.
Het zuiden
De boeren in Zeeland verbouwen vooral aardappels en suikerbieten. In Noord-Brabant houden boeren
veel varkens. In Limburg is veel fruitteelt.
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Thema 4 Platteland (vervolg)
Samenvatting
Begrippen
landbouw

Het land bewerken en er bijvoorbeeld graan op verbouwen. Maar ook het houden van
vee is landbouw.

akkerbouwer

Een boer die bijvoorbeeld graan, aardappelen of bieten verbouwt.

tuinbouwer

Een boer die groente of fruit verbouwt, buiten of in de kas.

veehouder

Een boer die vee houdt.

grasland

Land waar koeien kunnen grazen.

veeteelt

Het houden van vee.

mest

Poep van dieren. Vaak is het vermengd met stro.

kunstmest

Mest die in de fabriek gemaakt wordt.

kas

Een glazen huis waarin de boer fruit of groente verbouwt.

glastuinbouw

Het verbouwen van groente of fruit in kassen.
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Thema 4 Platteland (vervolg)
Samenvatting
Onder de loep
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thema 4

Platteland

Dit weet ik nu
Les 1 Wat eten we?
Alles wat je eet, komt van de landbouw. Niet iedere boer doet hetzelfde in de landbouw.
• De akkerbouwer. Hij verbouwt iets op zijn akker. Denk aan tarwe of aardappels.
• De tuinbouwer. Hij verbouwt groente of fruit.
• De veehouder. Hij houdt dieren. Hij zorgt voor het vlees dat jij eet.

Les 2 Werken in de landbouw
Werken in de landbouw gaat zo:
• Een akkerbouwer onderhoudt zijn land goed. Daarom gebruikt hij mest.
• Een veehouder zorgt goed voor zijn dieren. Omdat het ’s winters te koud is voor de dieren,
staan ze in de stal.
• Voor veel planten is het te koud in de herfst en winter. Een tuinbouwer houdt daarom
planten in een kas. Dat heet glastuinbouw.

Les 3 Onder de loep

provincies
Drenthe
Flevoland
Friesland (Fryslân)
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

plaatsen
Arnhem
Assen
Den Haag (’s-Gravenhage)
Groningen
Haarlem
Leeuwarden
Lelystad
Maastricht
Middelburg
’s-Hertogenbosch (Den Bosch)
Utrecht
Zwolle
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STAP 2

Begrippen

landbouw
Het land bewerken en
er bijvoorbeeld graan
op verbouwen. Maar
ook het houden van vee
is landbouw.

akkerbouwer
Een boer die
bijvoorbeeld graan,
aardappelen of bieten
verbouwt.

veeteelt
Het houden van vee.
tuinbouwer
Een boer die groente of
fruit verbouwt, buiten
of in de kas.

kas
Een glazen huis waarin
de boer fruit of groente
verbouwt.

mest
Poep van dieren. Vaak
is het vermengd met
stro.

glastuinbouw
Het verbouwen van
groente of fruit in
kassen.
veehouder
Een boer die vee houdt.

grasland
Land waar koeien
kunnen grazen.

kunstmest
Mest die in de fabriek
gemaakt wordt.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
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thema 4

Samenvatting

Dit weet ik nu
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