
 

NL van boven in de klas 
Wonen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland is een dichtbevolkt land met 
veel steden en dorpen en bijna overal 
wonen mensen. Al die mensen hebben zo 
hun eigen voorkeur wat betreft woning 
en woonplek. Doordat er al tientallen 
jaren meer mensen naar de stad trekken, 
moeten steden als Utrecht zich constant 
blijven uitbreiden. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Wonen, stad, dorp 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Wegen’. 
 
Antwoorden 
1 Mensen vinden een partner en blijven 
wonen vlakbij de plek waar ze geboren 
zijn. 2 B 3 1 - 4 - 6 - 3 - 5 – 2. 4 Vroeger 
waren er geen regels, alle huizen waren 
anders. Mensen willen zich 
onderscheiden. 5a Wijken worden 
gebouwd met verwijzingen naar vroeger, 
zoals hier een wijk in de vorm van een 
vestingstad. b Een wijk in de vorm van 
een kasteel. 6 Eigen antwoord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 In welk opzicht is het leven op Urk nog 
hetzelfde als dat van de meeste mensen in 
de negentiende eeuw? 
 
2 Welke ontwikkeling wordt er voor de 
komende 30 jaar voorspeld? 
A Steeds meer mensen zoeken rust en 
trekken naar het platteland. 
B Er gaan meer mensen naar de Randstad. 
C Dorp en stad blijven even populair. 
 
3 Zet de uitbreidingen van de stad Utrecht 
in de goede volgorde van tijd. De eerste 
staat al goed. 
 
1 Pakhuizen langs de gracht 
2 Leidsche Rijn, bewoners denken mee 
3 Flats in Kanaleneiland en Overvecht 
4 Witte Vrouwen, nieuwe huizen voor 
groeiende stad 
5 Lunetten, woonwijk met dezelfde huizen 
6 Tuindorp voor de middenklasse 
 
4 In de aflevering hoor je het begrip 
'historiserende stad': mensen willen terug 
naar hoe het ooit was. Waarom? 
 

 
 
5a Dit is de wijk Brandevoort in Helmond. 
Leg uit dat dit een voorbeeld is van het 
nieuwe wonen. 
b Noem nog een voorbeeld uit deze video. 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Hoe denk jij dat wij in de toekomst willen 
wonen? 
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