
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Beter dan de natuur met behulp 
van technologie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse glastuinbouw is beroemd over de 
hele wereld. Telers gebruiken verschillende 
kleuren licht en bijvoorbeeld verticale tuinen om 
het nét even beter te doen dan de natuur. Door 
deze innovaties en efficiënte productiemethodes 
kunnen we enorm veel groenten en fruit 
produceren en exporteren naar andere landen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Glastuinbouw, kassen, export 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 30 
Bovenbouw: Domein A; A12 & Domein C; C3 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Digitale technieken in de 
landbouw’.  
 
Antwoorden 
1a Amerika b 99%. 2a Ledverlichting. b 
Ledverlichting is zeer energiezuinig. 3 B 4 De 
wereldbevolking stijgt en deze mensen hebben 
allemaal eten nodig. Het is daarom van belang dat 
er meer eten komt, zodat niemand honger hoeft 
te lijden 5a Er wordt gewerkt in meerdere lagen. 
In plaats van één laag gewas heeft de boer 
meerdere lagen met gewassen. Zo kan er meer 
gekweekt worden op hetzelfde stuk grond. b 1) 
Minder landgebruik 2) Betere watervoorziening 3) 
Minder pesticiden c Het energieverbruik is erg 
hoog. 6a Een plant groeit beter op steenwol. b 
Eigen antwoord.  
 

Kijkvragen 
 

1 Nederland is nummer 2 voedselexporteur van de 
wereld. 
a Welk land staat op nummer 1? 
b Hoeveel procent minder land hebben wij in 
vergelijking met de nummer 1 van de wereld? 
 

 
 
2 Op Wageningen Universiteit wordt veel onderzoek 
gedaan naar glastuinbouw. Zo kijken ze hoe planten 
op verschillende kleuren licht reageren. 
a Welke soort verlichting gebruiken ze hiervoor? 
b Waarom hebben ze voor deze soort verlichting 
gekozen? 
 
3 De tomatenplanten reageren op de kleur van het 
licht. Welke uitspraak is correct? 
A Met rood licht worden tomatenplanten korter 
dan met blauw licht 
B Met rood licht worden tomatenplanten langer 
dan met blauw licht 
C Met rood licht worden tomatenplanten even lang 
als met blauw licht 
D De kleur licht maakt geen verschil in de lengte van 
de tomatenplanten 
 
6 Het is belangrijk dat de export van agrarische 
producten gelijk blijft, of idealiter stijgt. Waarom is 
er zoveel vraag naar deze producten? 
 
5 Verticaal tuinieren is een oplossing voor het 
beperkte agrarische oppervlakte. 
a Leg uit wat verticaal tuinieren is. 
b Noem drie voordelen van verticaal tuinieren. 
c Noem een nadeel van verticaal tuinieren. 
 
Verdiepingsvraag 
 
4a Tuinders doen continu nieuwe uitvindingen. 
Groeit een plant beter op aarde of op steenwol? 
b Hoe denk je dat dit komt? © NTR 2018 

 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-beter-dan-de-natuur-met-behulp-van-technologie
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-beter-dan-de-natuur-met-behulp-van-technologie
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-digitale-technieken-in-de-landbouw/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-digitale-technieken-in-de-landbouw/


  

EenVandaag in de klas 
Beter dan de natuur met behulp 
van technologie 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
De Nederlandse glastuinbouw is beroemd over de 
hele wereld. Telers gebruiken verschillende 
kleuren licht en bijvoorbeeld verticale tuinen om 
het nét even beter te doen dan de natuur. Door 
deze innovaties en efficiënte productiemethodes 
kunnen we enorm veel groenten en fruit 
produceren en exporteren naar andere landen. 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Digitale technieken in de 
landbouw’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema kastechnologie is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
biologie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
Biotechnologie (hbo/wo) 
Agrotechnologie (wo) 
Teelt en Technologie (mbo) 
Plantenwetenschappen (wo) 
Tuinbouw & Akkerbouw (hbo) 
Ruimtelijke Ontwikkeling (hbo) 
Bedrijfskunde & Agribusiness (hbo) 
Plantenteelt (mbo) 
 

Kijkvragen 
 

1 Nederland is nummer 2 voedselexporteur van de 
wereld. 
a Welk land staat op nummer 1? 
b Hoeveel procent minder land hebben wij in 
vergelijking met de nummer 1 van de wereld? 
 

 
 
2 Op Wageningen Universiteit wordt veel onderzoek 
gedaan naar glastuinbouw. Zo kijken ze hoe planten 
op verschillende kleuren licht reageren. 
a Welke soort verlichting gebruiken ze hiervoor? 
b Waarom hebben ze voor deze soort verlichting 
gekozen? 
 
3 De tomatenplanten reageren op de kleur van het 
licht. Welke uitspraak is correct? 
A Met rood licht worden tomatenplanten korter 
dan met blauw licht 
B Met rood licht worden tomatenplanten langer 
dan met blauw licht 
C Met rood licht worden tomatenplanten even lang 
als met blauw licht 
D De kleur licht maakt geen verschil in de lengte van 
de tomatenplanten 
 
6 Het is belangrijk dat de export van agrarische 
producten gelijk blijft, of idealiter stijgt. Waarom is 
er zoveel vraag naar deze producten? 
 
5 Verticaal tuinieren is een oplossing voor het 
beperkte agrarische oppervlakte. 
a Leg uit wat verticaal tuinieren is. 
b Noem drie voordelen van verticaal tuinieren. 
c Noem een nadeel van verticaal tuinieren. 
 
Verdiepingsvraag 
 
4a Tuinders doen continu nieuwe uitvindingen. 
Groeit een plant beter op aarde of op steenwol? 
b Hoe denk je dat dit komt? © NTR 2018 

 

Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/programma/eenvandaag-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/eenvandaag-in-de-klas-digitale-technieken-in-de-landbouw/
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