
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Het landschap verdwijnt 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Landschappen 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde, kerndoel 30: De 
leerling leert dat mensen, dieren en planten in 
wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief 
kunnen beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: De Kennis van Nu in de 
klas: Wat is de Zandmotor?, Nieuwsuur in de klas: 
Archeologische vondsten in de polder en Vroege 
Vogels in de klas: Zangvogels in de heg.  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 1) Logistieke hallen. 2) Kassen. 3) Geluidsschermen. 
4) Reclameborden. 5) Windmolens. 6) Zonnepanelen. 
2 Nederlanders bestellen zo veel producten dat die 
pakketten (dozen) steeds meer opslagruimte nodig hebben. 
Daarom komen er steeds meer en grotere distributiecentra 
die het landschap doen verdwijnen. 
3 a) Kleine lapjes grond met daar omheen rijen bomen en 
houtwallen, het zijn afscheidingen die bestaan uit een mix 
van struiken en bomen. b) Bijvoorbeeld: bomenrijen worden 
onderbroken, greppels verdwijnen, akkers lopen helemaal 
door tot aan wegen. c) Schaalvergroting in de landbouw / 
intensiever landgebruik. 
4 A 
5 We zitten momenteel in een broodnodige energietransitie, 
heel Nederland gaat over op groene energie. Hierdoor moet 
ons landschap totaal anders worden ingericht. 
Verdiepingsvraag 
Wel erg: veel soorten planten en dieren verdwijnen.  
Niet erg: het landschap verdwijnt omdat Nederland 
milieuvriendelijker energie opwekt. 

Samengevat 
Het Nederlandse landschap wordt bedreigd. Dit komt 
onder meer door de komst van grote bedrijfsgebouwen 
zoals distributiecentra, maar ook door intensieve 
landbouw en de aanleg van grote zonneparken. 
 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat komt er allemaal voor natuur in de plaats? Geef 
zoveel mogelijk antwoorden. 
 
2 Wat betekent "de verdozing van Nederland"? Zeg het 
in je eigen woorden. 
 
3 a) Wat zijn coulisselandschappen? 

   b) Hoe zie je dat het bestaan hiervan bedreigd wordt? 
   c) Wat is de oorzaak daarvan? 
 
4 Welk groter probleem gaat er schuil achter het 
verdwijnen van landschappen? 
A) Het gaat slecht met de biodiversiteit. 
B) Het klimaat verandert. 
C) Er ontstaan steeds meer besmettelijke virussen. 
 
5 Waarom is het uiteindelijk onvermijdelijk dat het 
Nederlandse landschap verdwijnt? 
 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
Na het zien van deze aflevering, is het erg dat het 
landschap verandert? Noem een reden waarom wel en 
een reden waarom niet. 
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Docentenversie 
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Nieuwsuur in de klas 
Het landschap verdwijnt 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: De 
Kennis van Nu in de klas: Wat is de Zandmotor?, 
Nieuwsuur in de klas: Archeologische vondsten 
in de polder en Vroege Vogels in de klas: 
Zangvogels in de heg.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘landschappen’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 

video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Tuin- en Landschapsinrichting 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning 
Klimaatwetenschap 

Samengevat 
Het Nederlandse landschap wordt bedreigd. Dit komt 
onder meer door de komst van grote bedrijfsgebouwen 
zoals distributiecentra, maar ook door intensieve 
landbouw en de aanleg van grote zonneparken. 
 
 
Kijkvragen 
 
1 Wat komt er allemaal voor natuur in de plaats? Geef 
zoveel mogelijk antwoorden. 
 
2 Wat betekent "de verdozing van Nederland"? Zeg het 
in je eigen woorden. 
 
3 a) Wat zijn coulisselandschappen? 

   b) Hoe zie je dat het bestaan hiervan bedreigd wordt? 
   c) Wat is de oorzaak daarvan? 
 
4 Welk groter probleem gaat er schuil achter het 
verdwijnen van landschappen? 
A) Het gaat slecht met de biodiversiteit. 
B) Het klimaat verandert. 
C) Er ontstaan steeds meer besmettelijke virussen. 
 
5 Waarom is het uiteindelijk onvermijdelijk dat het 
Nederlandse landschap verdwijnt? 
 
 

 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
Na het zien van deze aflevering, is het erg dat het 
landschap verandert? Noem een reden waarom wel en 
een reden waarom niet. 
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