
 

NL van boven in de klas 
Landbouw 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het aantal boerenbedrijven in Nederland 
is de afgelopen dertig jaar gedaald. 
Boeren proberen door middel van 
innovatie en efficiëntie de opbrengst per 
hectare grond zo hoog mogelijk te krijgen. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Landbouw, export, import, efficiëntie, 
innovatie, schaalvergroting, megastallen 
 
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 ondergrond’.  
 
Antwoorden 
1a Verenigde Staten b Uien, tomaten, 
paprika's, komkommers. 2 A 3a Ze zijn 
gelijk van smaak en gewicht, ze hebben 
geen ziektes, ze kunnen tegen droogte, 
etc. b Zaden die perfecte planten leveren, 
zorgen ervoor dat boeren een veel hogere 
opbrengst hebben. Dat is veel waard. 4a 
Koeien houden niet van wind en regen en 
kunnen niet goed tegen hitte. Ze vinden 
de stal fijner. b De smaak is dan altijd 
hetzelfde. c Dat is wat de consumenten 
willen. 6 Eigen antwoord 7 Mensen willen 
weer weten waar hun eten vandaan 
komt. Ze willen onbespoten gewassen en 
ze willen bijzondere groenten, niet de 
standaard groenten uit de supermarkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Nederland is na de _____ de grootste 
exporteur van landbouwproducten.  
b Noem drie landbouwproducten die 
Nederland exporteert. 
 
2 In de afgelopen 30 jaar is de helft van de 
boerenbedrijven gestopt. Het gevolg is: 
A dat bedrijven proberen de opbrengst per 
hectare te verhogen 
B dat er van een aantal producten minder is 
C dat producten duurder zijn geworden. 
 
3a Welke eigenschappen hebben de 
tomaten uit de zaden die Joep van Balen 
ontwikkelt? 
b Verklaar aan de hand van je antwoord 
dat dit zaad duurder is dan goud. 
 

 
 
4a Koeien binnen houden is efficiënter dan 
ze laten grazen. De koe vindt dat prima, 
zegt boerin Claudia de Wit. Waarom? 
b Wat gebeurt er met de smaak van de 
kaas als koeien in de stal voer krijgen? 
c Waarom is dat voor het bedrijf van 
Claudia de reden om de koeien binnen te 
houden? 
 
Verdiepingsvragen 
6 'De boer is het belangrijkste beroep ter 
wereld.' Ben je het met deze uitspraak 
eens? Waarom wel of niet?  
 
7 Steeds meer mensen hebben een eigen 
groentetuin. Verklaar aan de hand van wat 
je in deze aflevering hoorde, dat mensen 
weer hun eigen producten willen 
verbouwen. 
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