
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
De invloed van de landbouw op de 
maatschappij  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In Deurne wonen tien keer zoveel varkens als mensen. 
Veel inwoners hebben last van de geur van grote 
veehouderijen. De overheid probeert overlast en 
uitstoot terug te dringen. Sommige agrariërs stoppen 
door alle regels en laten zich uitkopen. 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Veeteelt, wetgeving, milieu 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel:  
30: De leerling leert dat mensen, dieren en planten in 
wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Meer video’s aansluitend bij dit onderwerp: 
Het plan Mansholt  
De boer van de toekomst  
Landbouw en insecten 
De gevolgen van mestdampen op de natuur  
De Nederlandse voedselindustrie 
 
Antwoorden 
1 Ruim 50 procent 
2 10 
3 Longklachten 
4 Vanwege de steeds strengere en veranderende 
regelgeving 
5 Omdat hij zichzelf uit kan laten kopen  
6 beëindigen / verduurzamen 
7a pensioen, geen opvolger, niet willen investeren of 
financiele problemen. 7b 470,- euro per m2 
8 broeikasgassen, ammoniak, geur en 
fijnstof/endotoxinen 

Kijkvragen 
 
Veeteelt in Nederland 
 
1 Hoeveel procent van Nederland is landbouwgrond? 

A. Ruim 10 procent 
B. Ruim 25 procent 
C. Ruim 50 procent 
 

2 In Deurne leven …. keer zoveel varkens als mensen 
 
Klachten rondom veehouderij  
 
3 Wat voor klachten ervaren mensen van de geurwolken 
rondom de veehouderijen? 
 
4 Behalve omwonenden zijn sommige boeren ook boos. 
Waarom? 
 
5 Boer Willem stopt vanwege de steeds veranderde 
regels, maar ook om een tweede reden. Welke? 
 

 
 
Oplossingen tegen de uitstoot  
 
6 Kijk op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij 
Welke twee subsidies kun je als varkensboer aanvragen? 
Subsidie voor het ……………….. van een varkenshouderij 
Subsidie voor het ……………….. van een varkenshouderij 
 
7a Bekijk de uitleg op de site over de subsidie voor 
beëindiging van een varkenshouderij. Het artikel noemt 
vier voorbeelden van redenen waarom sommige boeren 
willen stoppen met hun bedrijf. Welke vier? 
7b Hoeveel euro krijgen deze boeren per m2 stal? 
 
8 Bekijk de uitleg op de site over de subsidie voor 
verduurzaming. Voor de vermindering van uitstoot van 
welke stoffen moet de subsidie leiden? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-het-plan-mansholt/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-boer-van-de-toekomst/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-landbouw-en-insecten/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=stikstof
https://schooltv.nl/video/onzichtbaar-nederland-in-de-klas-de-nederlandse-voedselindustrie/#q=landbouw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij


  
 

Nieuwsuur in de klas 
De invloed van de landbouw op 
de maatschappij  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
In Deurne wonen tien keer zoveel varkens als 
mensen. Veel inwoners hebben last van de geur 
van grote veehouderijen. De overheid probeert 
overlast en uitstoot terug te dringen. Sommige 
agrariërs stoppen door alle regels en laten zich 
uitkopen. 
 
Vakgebied 
Economie en maatschappijleer 
 
Verdieping 
Meer video’s aansluitend bij dit onderwerp: 
Het plan Mansholt  
De boer van de toekomst  
Landbouw en insecten 
De gevolgen van mestdampen op de natuur  
De Nederlandse voedselindustrie 
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘landbouw en milieu’ is te gebruiken 
als onderwerp voor je profielwerkstuk bij de 
vakken economie en maatschappijleer.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Biobased economie 
 
HBO: 
Climate & Enviroment 
Milieukunde 
 
Universiteit: 
Geografie, planologie en milieu 
Milieuwetenschappen 

Kijkvragen 
 
Veeteelt in Nederland 
 
1 Hoeveel procent van Nederland is landbouwgrond? 

A. Ruim 10 procent 
B. Ruim 25 procent 
C. Ruim 50 procent 
 

2 In Deurne leven …. keer zoveel varkens als mensen 
 
Klachten rondom veehouderij  
 
3 Wat voor klachten ervaren mensen van de geurwolken 
rondom de veehouderijen? 
 
4 Behalve omwonenden zijn sommige boeren ook boos. 
Waarom? 
 
5 Boer Willem stopt vanwege de steeds veranderde 
regels, maar ook om een tweede reden. Welke? 
 

 
 
Oplossingen tegen de uitstoot  
 
6 Kijk op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij 
Welke twee subsidies kun je als varkensboer aanvragen? 
Subsidie voor het ……………….. van een varkenshouderij 
Subsidie voor het ……………….. van een varkenshouderij 
 
7a Bekijk de uitleg op de site over de subsidie voor 
beëindiging van een varkenshouderij. Het artikel noemt 
vier voorbeelden van redenen waarom sommige boeren 
willen stoppen met hun bedrijf. Welke vier? 
7b Hoeveel euro krijgen deze boeren per m2 stal? 
 
8 Bekijk de uitleg op de site over de subsidie voor 
verduurzaming. Voor de vermindering van uitstoot van 
welke stoffen moet de subsidie leiden? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-het-plan-mansholt/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-boer-van-de-toekomst/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/de-kennis-van-nu-in-de-klas-landbouw-en-insecten/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-gevolgen-van-mestdampen-op-de-natuur/#q=stikstof
https://schooltv.nl/video/onzichtbaar-nederland-in-de-klas-de-nederlandse-voedselindustrie/#q=landbouw
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij

