
Hoofdstuk 5: Werken  
 

Les 1: werken op een akker 

In dit hoofdstuk leerde je het verschil tussen een Thomas en Adam.  

Thomas is de zoon van een Nederlandse boer, Adam de zoon van een Poolse boer.  

 

Bij Thomas gebeurt alles met machines. De vader van Thomas heeft een groot stuk land.  

Op het land verbouwen ze alleen maar aardappels en niets anders. 

Met de machines poot zijn vader aardappels. Als de aardappels volgroeid zijn worden ze gerooid. De 

aardappels gaan na het rooien direct naar de fabriek. 

Poten betekent onder de grond stoppen van aardappels. Rooien betekent het uit de grond halen van 

aardappels.  

Vroeger moesten de mensen alles met hand en paard doen (handarbeid). Dat kostte veel tijd, het 

was arbeidsintensief. Omdat de vader van Thomas grote machines heeft kan hij in zijn eentje het 

hele land bewerken. Hij doet aan grootschalige landbouw. Grootschalig betekent dat iets heel groot 

is, in dit geval het land waarop hij werkt. 

 
 

De vader van Adam heeft ook een boerderij. Het stuk land dat hij heeft is veel kleiner. Ze hebben op 

de boerderij ook varkens, kippen en een paard. Ze verbouwen ook aardappels op zijn akker, maar 

ook groente. Alles wat geoogst wordt door de familie zelf opgegeten en op de markt verkocht. Bij 

Adam helpt de hele familie mee als er geplant of geoogst moet worden. Dit zijn dan lange dagen voor 

iedereen. De vader van Adam heeft een kleinschalige boerderij. Kleinschalig betekent dat hij niet 

zoveel land gebruikt om te bewerken.  

De vader van Adam zou ook graag een machine willen hebben , maar kan dat niet betalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aardappels rooien met machines 



Les 3: Landbouw in Nederland 

In Nederland zijn er heel veel regels. Wat moet je met de mest doen? Wat moet je allemaal voor het 

milieu doen? Wat mag wel en wat mag niet? 

Door alle regels moeten de boeren vaak iets veranderen. Dat kost heel veel geld. Er zijn daarom heel 

veel boeren die zeggen: “weet je wat? Ik verkoop de boel!” 

Vooral kleine boerderijen met weinig grond stoppen. Zij hebben niet genoeg geld om te veranderen. 

De kleine boerderijen verdwijnen langzaam en de grote boerderijen worden groter. 

 

Sommige boeren gaan iets totaal anders doen. Er zijn ook boeren die weer boer worden maar dan in 

een ander land. Polen bijvoorbeeld. Daar zijn niet zoveel regeltjes als in Nederland en de grond is 

goedkoper. Ze kunnen dus in een ander land weer net zo een grote boerderij maken, maar er zijn 

minder regels. 

Wist je dat?: In 1960 waren er nog heel veel boeren. Nu is daar nog maar 40% van over. Dus van elke 

100 boeren zijn er al 60 gestopt. 

 

Er zijn 4 soorten landbouw in Nederland. Dat zijn: Akkerbouw, Veeteelt, Tuinbouw en Bosbouw. 

 

Akkerbouw: 

Akkerbouw is het verbouwen van gewassen op akkers. Gewassen zijn de planten die je gebruikt. In 

Nederland worden vooral veel aardappels, suikerbieten, graan en maïs verbouwd. Als een boer 

steeds dezelfde gewassen verbouwd worden de planten snel ziek. De boeren ruilen daarom elke paar 

jaar van gewas. Andere gewassen zijn bijvoorbeeld: uien, boerenkool, sla e.d.  Een akker is een stuk 

grond waar je gewassen op verbouwd. 

 

 
Ploegen met de hand     ploegen met een machine. 

 

Ploegen is het land losmaken en omdraaien zodat je daarna kan zaaien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het ploegen kan je zaaien. Zaaien is de zaadjes van de planten over de grond strooien. 

Na een tijdje wachten zijn de plantjes groot genoeg om te oogsten. Je haalt ze weer van het land af 

en kan je ze lekker opeten.  

 

 



Veeteelt: 

Veeteelt is het fokken van vee. Je zorgt er op je boerderij voor dat er veel dieren geboren worden. 

Deze dieren kan je daarna bijvoorbeeld opeten. In Nederland lopen er vooral veel koeien op de 

weilanden. Een weiland is een heel groot grasveld waar beesten op kunnen lopen. Er zijn ook boeren 

die schapen, paarden, varkens of geiten fokken. Een boer die aan veeteelt doet noem je een 

veehouder.  

 

Sommige veehouders hebben heel veel kippen of varkens in een kleine stal.  

Dit noem je Bio-industrie. Veel mensen vinden dit zielig en willen dat de hokjes groter worden voor 

deze dieren. Sommige boeren veranderen iets aan de stal. Andere boeren laten de hokjes klein 

omdat ze dan meer kunnen verdienen. In de supermarkt kan je zien hoe goed een dier heeft geleefd. 

Dit kan je zien aan de beter leven sterren. Meer sterren betekent een beter leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier zitten veel kippen bij elkaar. Dit is bio-industrie. 

 

Hier zie je dat de kippen heel veel ruimte hebben om rond 

te lopen. Dit is een Rondeel. De kippen kunnen binnen en 

buiten lopen en worden goed verzorgd. 

 

Omdat de kippen goed verzorgd worden zijn de eieren en 

vlees van deze kippen duurder. Deze kippen hebben een 

driesterren verblijf. 

 

 

Tuinbouw: 

Tuinbouw is het kweken van groente, fruit en bloemen. Omdat het in Nederland koud is wordt er 

veel in kassen gekweekt. Een kas is een glazen huisje waar het heel warm is. In onze kassen worden 

vooral bloemen, tomaten en paprika’s gekweekt. Natuurlijk ook nog andere groente, planten en 

fruit. Er wordt niet alleen in kassen gekweekt. Er worden ook bloemen, groente en fruitsoorten 

gewoon in de openlucht gekweekt. Denk maar aan je schooltuintje. 

 

In een boomgaard staan er heel veel fruitbomen bij elkaar. In Nederland groeien er vooral appels en 

peren aan de bomen. In warme landen, zoals Spanje, staan er vooral sinaasappelbomen.  

Dit is een kas. Hierin is het lekker warm. Zo kunnen er ook 

plantjes groeien die normaal gesproken in Nederland niet 

zo snel groeien. 

 

 

 

 

 



Bosbouw: 

Bij bosbouw zorg je ervoor dat er nieuwe bossen aangelegd worden en dat de bossen die er al zijn 

netjes blijven. Omgevallen bomen worden netjes weggehaald. Sommige bossen worden aangelegd 

om na 10 jaar weer te kappen (omhakken). Van dat hout kunnen de fabrieken meubels maken. 

Veel bossen in Nederland zijn natuurgebieden. Die zijn speciaal om door te lopen. Je mag er niet 

zomaar een boom omhakken. 

 Als er dan takken vallen laten ze die expres liggen. Zo is de natuur echt de natuur. 

 

 

 

Er zijn in Nederland 2 heel grote bedrijven die zich 

met het bos bezighouden. Dit zijn 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Zij 

zorgen er voor dat er over 100 jaar nog steeds 

mooie bossen zijn om in te lopen. 

 

 

 

 

 

Les 4: Akkers hier en daar 

In Drenthe zijn veel akkers. Daar worden vooral veel aardappels verbouwd. De aardappels zijn niet 

lekker om zo te eten. De aardappels gaan naar de fabrieken. In de fabriek maken ze er chips, patat, 

aardappelpuree of aardappelmeel van. 

Als deze producten af zijn hebben we er veel te veel van. We verkopen die producten aan landen 

over de hele wereld. Je kan in Amerika dus Nederlandse patat eten. 

Het verkopen van spullen aan een ander land noemen we export. 

 

In Polen zijn ook veel akkers. In Polen verbouwen ze vooral veel graan. Ze verbouwen er ook andere 

dingen zoals aardappels, suikerbieten en veevoer. De producten die ze maken worden ook verkocht 

aan het buitenland. Vooral aan Rusland en Europa. 

We kunnen in Nederland dus best Poolse suiker eten terwijl je dat niet weet. Als Nederland spullen 

koopt uit een ander land heet dat import. 

 

Wist je dat?: De herfstvakantie is er niet zomaar. De aardappels zijn rond die periode klaar om 

gerooid te worden. Vroeger moesten de kinderen hun vader en moeder helpen. Omdat er zoveel 

kinderen niet naar school gingen hebben ze de herfstvakantie bedacht. Zo mistten de kinderen geen 

les. En wij? Wij zijn ook gewoon vrij. 


