
DIT WEET JE NU!DIT

  LES 1    N E D E R L A N D ,  W AT E R L A N D

De grenzen in het westen en noorden zijn gemaakt 
door de zee, de grenzen in het oosten en zuiden door 

mensen.
Een wad overstroomt als het water hoog staat. De grote rivieren 
Neder-Rijn, Waal en Maas eindigen in de Noordzee. Zo’n gebied 
waar een rivier in zee stroomt, is een rivierdelta.
Nederland is steeds groter geworden. Water is uit meren en zee 
gepompt. De drooggelegde grond noemen we polders. Polders 
liggen lager dan de zee en de rivieren. Ze liggen onder de zeespiegel. 
Dijken beschermen de polders tegen overstromingen.
Als er veel neerslag valt, staat het water in de rivieren hoog. Daarom 
bouwen we ook langs de rivieren dijken.

  LES 2    W O N E N  E N  W E R K E N  I N  N E D E R L A N D

Elk land heeft een hoofdstad. De hoofdstad van Nederland is 
Amsterdam. Nederland is verdeeld in 12 provincies. Elke provincie 
heeft een eigen hoofdstad.
Nederland is klein. Er wonen veel mensen. De bevolkingsdichtheid is 
hoog. De bevolkingsdichtheid is het gemiddeld aantal mensen dat in 
een gebied woont van 1 kilometer lang en 1 kilometer breed.
Geld verdien je met een beroep uit een van de drie beroepsgroepen.
De landbouw is beroepsgroep 1. Deze groep werkt met iets uit 
de natuur. Voorbeelden zijn boer of mijnwerker. Mensen die in 
de industrie werken horen bij beroepsgroep 2. Zij maken iets. 
Bijvoorbeeld timmerman, schilder of mensen in fabrieken. Mensen die 
iemand verzorgen of helpen werken in beroepsgroep 3: de diensten. 
Veel mensen werken in de recreatie op plekken waar jij je kunt 
vermaken, bijvoorbeeld in zwembaden.

  LES 3    S A M E N  W E R K E N  I N  N E D E R L A N D

Nederland is een democratie. Wij mogen elke vier jaar stemmen. 
We kiezen zo 150 mensen die samen de Tweede Kamer vormen. Zij 
mogen nieuwe wetten maken. Enkele mensen uit de Tweede Kamer 
worden minister. Een van de ministers is de baas. Dat is de minister-
president.
Veel mensen verdienen geld met de handel met andere landen. Veel 
spullen komen over zee naar Nederland en worden vervoerd naar 
andere landen in Europa. De doorvoer van spullen gebeurt via de 
grote rivieren, de spoorwegen en de autowegen.
Er komen veel buitenlanders naar Nederland om hier te wonen en te 
werken. Deze mensen noemen we immigranten.

De verpleegster verzorgt mensen.

Duinen beschermen Nederland tegen 

het water van de Noordzee.

De partij met de meeste stemmen 

mag de meeste mensen naar de 

Tweede Kamer sturen.
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