
 

NL van boven in de klas 
Grenzen 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Grenzen tussen landen zijn bijna 
verdwenen, maar de grenzen binnen ons 
land bakenen we nog steeds goed af. Het 
kadaster is een overheidsinstantie die 
elke meter grond in Nederland in kaart 
heeft gebracht en afgebakend.  
 

Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Waterlinie, Nieuwe Maasvlakte, 
landwinning, grens, perceel, kadaster 
  
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 video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Wonen’.  
 
Antwoorden 
1 De tweede Maasvlakte 2a Een 
verdedigingslinie die bestond uit forten 
en stukken land die onder water gezet 
konden worden. b De Eerste Wereldoorlog. 
c De Duitsers hadden vliegtuigen. 3 A 4 
Aan de fietspaden en ander soort asfalt. 5 
Vroeger: slootje, heg, bomenhaag, nu: 
prikkeldraad, schutting. 6a Het kadaster 
houdt van elk stuk land bij van wie het is 
en hoe groot het is. b Zo kan er nooit ruzie 
ontstaan over stukken grond of grenzen. 
7 Ons land is klein, mensen wonen dicht 
op elkaar, dus zo zoeken mensen toch 
privacy. Onze cultuur is individualistisch, 
we houden er niet van om zomaar bij 
elkaar binnen te lopen, zoals in andere 
culturen. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe heet dit nieuwe stuk van Nederland? 

 
Bron: Wikimedia commons 

 
2a Wat was de Hollandse waterlinie? 
b In welke oorlog hield de waterlinie de 
vijand tegen? 
c Waarom had de waterlinie geen nut 
meer? 
 
3 Wat is er bijzonder aan de zogenaamde 
'plofsluis' in het Amsterdam-Rijnkanaal? 
A Hij werd nooit gebruikt. 
B Hij liep vast. 
C Hij was niet op tijd af. 
 
4 Waaraan zie je na de Duitse grens direct 
dat je in Nederland bent?  
 
5 Je ziet soorten grenzen van percelen. Zet 
erachter of dit vooral vroeger of juist nu 
gebruikt wordt. 
 

schutting  
slootje  
heg  
bomenhaag  
prikkeldraad  

 
6a Wat doet het kadaster? 
b Waarom is dat belangrijk? 
 
Verdiepingsvraag 
7 In Nederlandse nieuwbouwwijken vind je 
overal schuttingen. Waarom vinden 
mensen het belangrijk om hun eigen grens 
zo af te bakenen, denk je? 
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http://schooltv.nl/share/WO_NTR_7351146
http://www.schooltv.nl/programma/nederland-van-boven-in-de-klas/
http://schooltv.nl/video/nederland-van-boven-in-de-klas-wonen-in-nederland/#autoplay

