
 

NL van boven in de klas 
Wegen  
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Elke dag gaan wij in Nederland massaal 
op weg: naar ons werk, naar school, naar 
familie. Maar Nederland is klein en het is 
druk op wegen en fietspaden. Hoe komen 
we veilig aan? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Vervoer, ecoduct, orgaandonatie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38, 41. 
 
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: ‘Het luchtruim’.  
 
Antwoorden 
1a Voor werk, school, visite, vervoer van 
spullen. b In de file staan, lekke band, een 
ongeluk, slecht weer, kapotte auto of 
fiets. 2a De vogels. b Teams met valken 
jagen de vogels weg bij de start- en 
landingsbanen. 3a Een ecoduct. b Om 
dieren veilig van het ene gebied naar het 
andere te laten gaan. c Er gebeuren veel 
ongelukken met overstekend wild. 4 Er 
gebeuren elke dag heel veel ongelukken in 
het verkeer. 5 Door haast, bellen of social 
media-gebruik. 6 Omdat er dan minder 
verkeer is. Mensen weten vaak niet zo 
goed hoe ze moeten reageren op een 
ambulance. 7 De ongelukken worden 
veroorzaakt door de mens zelf, door 
onveilig gedrag. 8 We moeten rekening 
houden met elkaar, met de natuur en met 
de veiligheid. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Noem vier redenen waarom mensen in 
Nederland de weg op gaan. 
b Welke tegenslagen kun je onderweg 
tegenkomen waardoor je te laat of niet op 
je bestemming aankomt? Bedenk er vier. 
 
2a Alleen in de lucht is het nog rustig. Maar 
wat is het grootste gevaar voor een 
vliegtuig? 
b Welke oplossing is er voor dit probleem? 
 

 
Bron: Rijkswaterstaat 

 
3a Wat is dit (zie foto hierboven)? 
b Waar dient het voor? 
c Waarvoor is dit een oplossing? 
 
4 ‘We voelen ons zo veilig.’ Waarom is dat 
onterecht, volgens deze aflevering? 
 
5 In het verkeer zijn we vaak afgeleid. 
Waardoor komt dat? 
 
6 Waarom rijden de ambulances met 
organen vooral 's nachts? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 Auto's zijn nog nooit zo veilig geweest. 
Verkeersregels zijn strenger en er worden 
allerlei technieken gebruikt om vervoer 
veiliger te maken. Waarom gebeuren er dan 
nog steeds zoveel ongelukken? 
 
8 Waar moeten we in een druk land als 
Nederland allemaal rekening mee houden 
wat betreft vervoer? 
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