
 

Keuringsdienst van waarde 
in de klas 
Potgrond 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Voor je kamer-, balkon- en tuinplanten 
kun je potgrond kopen, in allerlei soorten 
en maten. Potgrond is een natuurlijk 
product, maar niet zo groen als je denkt. 
Voor onze potgrond worden grote 
natuurgebieden in het buitenland 
afgegraven waar grote hoeveelheden CO2 
bij vrijkomen. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Bodem- Grondsoort - Veen – Zand - Klei 
Broeikaseffect – Klimaatverandering - 
Fossiele brandstof - CO2 - Ecosysteem 
 
Kerndoelen 
- 30: het milieu 
- 31: processen in de natuur 
- 38: geografische basiskennis 
- 42: inzicht in de eigen omgeving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Keuringsdienst van waarde in de klas’. Op 
de website van Schooltv.nl staan nog 
meer video’s over de aardrijkskundige 
onderwerpen, zoals Tonijn. 
 
Antwoorden 
1a Niet waar b/c Waar  2B 3a/b Estland, 
Letland, Litouwen c Bijna al ons veen is al 
afgegraven en wat er nog is, is 
beschermd natuurgebied. d Omdat er 
grote hoeveelheden CO2 bij vrijkomen die 
bijdragen aan het broeikaseffect. 5 
Bijvoorbeeld: potgrond met kokos, 
compost, biologische potgrond. 6a Ja. b 
Omdat de natuur juist geschaad wordt 
door potgrond waar veen in zit, zoals 
kwekerspotgrond.   
 
 
 
 
 

Kijkvragen: 
1 Geef aan of onderstaande beweringen 
waar of niet waar zijn. 
a Potgrond is hetzelfde als aarde. 
Waar/niet waar 
b Een belangrijk bestanddeel van potgrond 
is veen. Waar/niet waar 
c Het duurt duizenden jaren voordat je een 
dikke laag veen hebt. Waar/niet waar 
 
2 Veen ontstaat uit: 
A Modder 
B Niet verteerde plantenresten 
C Afval dat in de grond zakt 
D Grondwater 
 
3 Veen wordt onder andere afgegraven in 
de Baltische Staten.  
a Welke drie landen vallen daaronder? 
b Kleur de landen in op het kaartje. 
 

 
 
c Waarom graven we geen veen meer af in 
Nederland? 
d Waarom is het afgraven van veen slecht 
voor het klimaat? 
 
Verdiepingsvragen 
5 Welke alternatieven zijn er voor potgrond 
met veen? Zoek het antwoord op internet. 
 
6 In de aflevering koopt Maurice op advies 
van de potgrondverkoper kwekers-
potgrond.  
a. Zit daar veen in?  
b. De verkoper zegt tegen Maurice over zijn 
keuze: ‘als de natuur u lief is…’ Waarom is 
die uitspraak eigenlijk niet op zijn plaats? 
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http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-potgrond
http://schooltv.ntr.nl/video/keuringsdienst-van-waarde-in-de-klas-tonijn

