
 

De jaren ‘60 in de klas 
Huisvesting 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Een mooi en groot huis, elk gezinslid zijn 
of haar eigen kamer, een tuin. Dit is nog 
altijd de wens van veel jonge gezinnen. In 
1960 willen jonge gezinnen dat ook. Maar 
om dat te krijgen bleek nog niet zo 
gemakkelijk.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Wonen, werken, verkeer, 
schaalvergroting, ruimtelijke ordening 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 37, 38, 
51, 52, 53. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘De 
jaren ‘60 in de klas’. Op Schooltv.nl vind je 
meer uit deze serie, zoals: ‘Zelfbewust’. 
 
Antwoorden 
1 Er waren te weinig woningen en veel 
bestaande woningen waren te klein en in 
heel slechte staat. 2a 20 miljoen. b Nee, 
het was te hoog ingeschat (Nederland 
had in 2000 16 miljoen inwoners). c 
Bijvoorbeeld wegen, parken en 
winkelcentra. 3 Over modernisering in de 
landbouw: schaalvergroting, gebruik van 
machines en bij Piet en zijn vader vooral 
over kunstmest. 4a Er werd meer voedsel 
geproduceerd. b Veel boerenbedrijven 
verdwenen. 5 Almere en Zoetermeer. 

Kijkvragen 
 
1 In het begin van de jaren ‘60 is er een 
groot probleem met woningen in Nederland. 
Welk probleem? 
 
2 De Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 
speelde in op de toekomst.  
a Hoeveel inwoners verwachtte men dat 
Nederland in het jaar 2000 zou hebben? 
b Was dit uiteindelijk juist? 
c Naast woningen moet er nog meer 
gebouwd worden. Noem twee dingen. 
 
3 Ook bij de boeren is er in de jaren ‘60 
sprake van een generatieconflict. Waar 
gaat dit conflict over bij Piet Brouwer en 
zijn vader? 
 
4 De modernisering op het platteland heeft 
voordelen, maar ook nadelen. 
a Noem een voordeel. 
b Noem een nadeel. 
 
Verdiepingsvragen 
 

 
      

5 Om het tekort aan woningen op te lossen 
wordt in de jaren ’60 besloten om nieuwe 
steden te bouwen. Op de kaart hierboven 
zijn twee van de bekendste aangegeven. 
Welke steden zijn dit? 
A _________ 
Z _________ 
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