
  

Onzichtbaar Nederland 
in de klas 
De Nederlandse 
voedselindustrie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Tweederde van Nederland bestaat uit 
land- en tuinbouwgrond. Hier wordt 
voedsel geproduceerd voor onze eigen 
bevolking en voor de export naar andere 
landen. Op de Verenigde Staten na zijn wij 
de grootste voedselexporteur ter wereld, 
maar dat is niet altijd zo geweest.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis, maatschappijleer, 
aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Landbouw, tuinbouw, ruilverkaveling, 
landindeling 
 
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: ‘Communicatie’. 
 
Antwoorden 
1a De (raad)akker b Via ruilverkaveling. 
Stukken land worden tegen elkaar geruild. 
Zo worden de stukken groter waardoor ze 
makkelijker te bewerken zijn. 2 Via de 
wet op de Ruilverkaveling. 3a Het land 
werd regelmatig onder water gezet door 
de Maas, dus er was veel weiland. b In de 
boterwaag. c Concurrentie (tussen de 
twee families). 4 Margarine Unie, 
Unielever. 5 Doordat er meer rendabele 
teelten waren. 6 1-d, 2-e, 3-a,4-b, 5-c 7 De 
plant en de bessen die eraan groeien zijn 
giftig. 8 Het zijn beide niet oorspronkelijk 
Nederlandse producten. De ui komt uit 
Azië en de aardappel uit Zuid-Amerika. 

Kijkvragen 
 
1a Wat gebruikte men in Nederland als 
eerste voor de landbouw? 
b Het land kon ook efficiënter worden 
ingedeeld. Op welke manier? 
 
2 Het project op Ameland werd een succes. 
Via wat dwong de overheid af dat alle 
boeren zich aan het project hielden? 
 
3a Waarom was de omgeving rond Oss zo 
vruchtbaar? 
b Waar werd de boter verhandeld? 
c Door welk beginsel van marktwerking liep 
de boterhandel zo goed? 
 

 
 
4 De familie van den Berg en Jurgens 
fuseerden hun bedrijven tot de naam de _ _ 
_ _. Na een fusie met een Brits bedrijf heet 
het _ _ _ _. 
 
5 Wat was de reden dat er op een gegeven 
moment gestopt werd met de druiventeelt? 
 
6 Wat wordt waar geteeld? 
1 Bloemkool  a Limburg 
2 Appels  b West-Brabant 
3 Witte Asperges c Zeeland/Flevoland 
4 Aardbijen  d Bij Hoorn/Enkhuizen 
5 Uien  e Betuwe 
 
7 Waarom waren boeren aanvankelijk 
terughoudend tegenover de aardappelen?  
 
Verdiepingsvraag 
 
8 Waarom is het opvallend te noemen dat 
de ui en de aardappel als Nederlandse 
producten worden gezien? 
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