
 

NL van boven in de klas 
Bloei 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland is de grootste speler in de 
wereldhandel van bloemen. Ook andere 
industrieën, zoals de scheepsbouw, doen 
het goed, maar periodes van bloei worden 
afgewisseld met periodes van neergang.  
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Economische groei, scheepvaartindustrie, 
neergang, welvaart, wereldhandel, 
nieuwe energiebronnen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: ‘De Rotterdamse haven’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 Boten voerden mest aan vanuit 
Noord-Holland naar de bollenvelden op de 
droge zandgronden. 3 Luxe jachten. 4 Zijn 
bedrijf leeft van de sloop van grote 
schepen van failliete bedrijven. 5a schone 
of nieuwe b Biomassa 6 Afval is voor hen 
een grondstof. 7 Bijvoorbeeld mijnbouw, 
drukkerijen, cd-winkels, videotheken, 
kledingwinkels die het verliezen van 
online winkels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Uit welke landen komen de verschillende 
bloemen voordat ze samen als Hollands 
boeket in Duitsland verkocht worden? 
A Zwitserland, Ecuador, Kenia en Nederland. 
B Ecuador, Italië, Kenia en Nederland. 
C Brazilië, Italië, Kenia en Nederland. 
 

 
 
2 Elk jaar wordt in Noord-Holland de 
strontrace gehouden. Wat is de oorsprong 
van deze botenrace? 
 
3 Scheepswerf De Schelde redde het niet 
en is nu gesloopt. Welke boten worden er 
op de nieuwe scheepswerf in Vlissingen 
gemaakt? 
 
4 'De één zijn dood, is de ander zijn brood.' 
Leg uit dat deze uitspraak goed past bij het 
bedrijf van Theo Reitsma. 
 
5 Vul de ontbrekende woorden in. 
a Windenergie en zonne-energie zijn 
vormen van _____ energiebronnen. 
b _____ is energie die wordt gewonnen uit 
planten. 
 
Verdiepingsvragen 
6 Het bedrijf Van Gansewinkel heeft 12 
afvalenergiecentrales in Nederland. 'Afval 
bestaat niet' is hun motto. Wat bedoelen ze 
daarmee?  
 
7 Periodes van bloei worden afgewisseld 
met periodes van verval. Bedenk een 
voorbeeld van ooit bloeiende bedrijven, die 
het nu moeilijk hebben of in verval zijn 
geraakt. 
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http://schooltv.nl/programma/nederland-van-boven-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/nederland-van-boven-in-de-klas-de-rotterdamse-haven/

