
de Randstad
Gebied in West-Nederland met veel steden. Hier liggen de grootste steden van 
ons land: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

het Groene Hart
Gebied in de Randstad met veel weilanden, akkers en meren.

het veen
Grondsoort die bestaat uit eeuwenoude plantenresten.

het Westland
Gebied vlak bij Den Haag waar veel glazen kassen staan.

de glastuinbouw
Het verbouwen van groente, fruit en bloemen in een glazen kas.

de bollenteelt
Het verbouwen van bloembollen, zoals tulpen, narcissen, krokussen en hyacinten.

de grondstof
Materiaal waarmee iets anders kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld: de grondstof klei wordt gebruikt 
om baksteen te maken.

het ijzererts
Grondstof die wordt gebruikt om staal te maken.

het staal
Heel sterk materiaal dat wordt gemaakt van ijzererts. In de bouw wordt veel staal gebruikt.

de container
Grote stalen kist waar spullen in kunnen worden vervoerd.

de overslag
Het verplaatsen van containers. Bijvoorbeeld van een groot schip naar een kleiner schip.

het achterland
Gebied waar spullen uit een haven naartoe worden gebracht. De haven van Rotterdam heeft een 
groot achterland.

de luchthaven
Groot vliegveld.

de vestigingsplaats
Plaats waar een bedrijf staat. Schiphol is een belangrijke vestigingsplaats voor veel bedrijven.

de geluidsoverlast
Bij geluidsoverlast heb je veel last van herrie.
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de gracht
Kanaal in een stad.

de binnenstad
Centrum van een stad. De binnenstad is vaak het oudste deel van een stad.

de plas
Een klein meer. Een plas is minder diep dan een meer. Een plas is door mensen gegraven.
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