Wijzer! Aardrijkskunde groep 6 – H1 Werken in de landbouw
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Doel: Om te leren

Les 1

In alle kleuren

Boeren zorgen voor allerlei producten. Op sommige plekken in
Nederland verbouwen boeren bloembollen op hun akkers. Die
bollen moeten goed verzorgd worden. In de lente staan de velden
in bloei. Als de bloemen bloeien, trekt de boer de slechte
bloembollen uit de grond. Die zijn ziek of hebben een verkeerde
kleur.
Les 2

Van het land

Landbouwproducten komen van dieren of van planten. Boeren
die dieren houden, doen aan veeteelt. Akkerbouwers verbouwen
gewassen, zoals graan of bloembollen. Veel bloemen worden
door tuinders in een kas geteeld en op een veiling aan
bloemenwinkels verkocht. De helft van de grond in Nederland is
landbouwgebied. Bosbouw is ook een vorm van landbouw. Vis
wordt op zee gevangen of in viskwekerijen gekweekt.
Les 3

Van klein naar groot

Veel veeboeren hebben enorme stallen vol met dieren. Dat is
goedkoop en het kost weinig ruimte. Het wordt soms bioindustrie genoemd. Veel akkerbouwers gebruiken kunstmest
voor een grotere oogst en bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en
insecten. Veel van deze middelen zijn giftig. Als ze in het
grondwater komen, is dat slecht voor het milieu. Boeren met een
biologisch bedrijf gebruiken deze middelen niet.
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Les 4

Groningen, Drenthe en Friesland

Je hebt van de drie noordelijke provincies Groningen, Drenthe en
Friesland de belangrijkste plaatsen, wateren en gebieden geleerd.
Het zijn: Leeuwarden, Groningen, Assen, Drachten, Sneek,
Heerenveen, Delfzijl, Veendam, Emmen, Meppel, Hoogeveen,
IJsselmeer, Waddenzee, Noordzee, Afsluitdijk, en de eilanden
Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland.
In deze drie provincies is veel landbouwgebied. Dat zie je aan de
kleuren op de kaart. Een gebied met weilanden is vaak groen. Op
een kaart staan ook kleine tekeningetjes. In de legenda zie je wat
zo’n symbool betekent.
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