Onzichtbaar Nederland
in de klas
De Nederlandse industrie
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Fabrieken en bedrijven vind je overal in
het Nederlandse landschap. Voor een
moderne industriële sector worden oude
fabrieken, kanalen en wegen vervangen
door nieuwere en modernere faciliteiten.
Al dat komen en gaan vraagt om een
groot aanpassingsvermogen. Wat
betekent dat voor achterblijvers en waar
krijgen nieuwe plannen de ruimte?
Vakgebied
Geschiedenis, maatschappijleer,
aardrijkskunde
Kernbegrippen
Industrie, fabrieken, vervuiling
Kerndoelen
Mens en maatschappij: 38, 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘Onzichtbaar Nederland in de klas‘. Op
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze
serie, zoals: ‘Water’.
Antwoorden
1a De Zaanstreek. b Uit Amsterdam. c
Voor fabrieken. 2 Omdat de minister de
wapens elders in de wereld goedkoper
wilde kopen. 3 1 – b, 2 – c, 3 – a 4 C 5a De
tweede Maasvlakte. b Een weiland. 6a De
grote schoorstenen. b Enschede 7 De oude
fabrieken lagen vaak op aantrekkelijke
locaties. 8 De 18e en de 19e eeuw.

Kijkvragen
1a Wat was, bijna 500 jaar geleden, één
van de belangrijkste industriegebieden?
b Waar kwamen de handelsgoederen
vandaan voordat ze naar dit gebied
kwamen?
c Waar maakten de molens op een gegeven
moment plaats voor?
2 Waarom moest de metaal- en
wapenfabriek sluiten?
3 Verbind de juiste sector bij de plek waar
deze vaak dichtbij gevestigd zat.
1 Scheepsbouw
a Veeteelt
2 Textielindustrie
b Veel arbeiders
3 Leerindustrie
c Grondstoffen op
het platteland
4 Waarom vestigden bedrijven en fabrieken
zich ook wel eens op duurdere plekken?
Streep weg wat niet wordt genoemd.
A Langs het water waren meer
afvoermogelijkheden.
B Een vervuilende fabriek kon het beste op
een afgelegen plek zitten.
C De transportkosten van de
handelsgoederen waren daar veel lager.
D Langs de snelweg kon een bedrijf goed
anoniem blijven.
5a Hoe heet het grootste industriegebied
van Nederland?
b Wat was het vroeger?
6 Soms wordt een gebied na een industrieel
verleden verloederd achtergelaten.
a Welk ‘monument’ staat er vaak nog?
b Welke textielstad heeft dat juist niet?
7 Sommige oude fabrieksgebouwen krijgen
juist een nieuw leven. Hoe komt dat?
Verdiepingsvraag
8 Noem de twee eeuwen waarin de
industriële revoluties zich afspeelden.
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