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West-Nederland

JAARGROEP 6

DIT WEET JE NU!

LES 1

L A N DBOU W IN W E ST- NE DE RL A N D

De grote steden Den Haag, Amsterdam, Rotterdam
en Utrecht liggen in de Randstad. Bijna de helft van alle
Nederlanders woont er. Tussen de steden ligt een gebied
met meren, weilanden en sloten: het Groene Hart. De grond bestaat
uit veen. De grond wordt gebruikt als weiland voor koeien.
In het Westland vind je tuinbouw. Paprika’s, tomaten en
komkommers worden er verbouwd in glazen kassen. Dit heet
glastuinbouw. In de kassen is het lekker warm en het is er altijd
licht. Bollenteelt is ook tuinbouw. In april en mei staan er miljoenen
tulpen, narcissen en hyacinten te bloeien op de bollenvelden.
Tomaten in de kas.
LES 2

IN DU STRIE IN W E ST- NE DE RL A N D

West-Nederland ligt aan de zee. Grote schepen kunnen zo makkelijk
grondstoffen naar fabrieken brengen. De industrie is belangrijk.
Van ijzererts wordt staal gemaakt. IJzererts wordt gesmolten om er
platen van te maken. Die platen worden plat gemaakt en opgerold.
De stalen rollen gaan naar de klanten die er allerlei producten van
maken.
Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. Grote schepen
brengen elk jaar miljoenen containers met spullen naar de haven.
Die containers worden op kleinere schepen, treinen of vrachtwagens
geladen. Dat heet overslag.
Vanuit Rotterdam brengen de schepen, treinen of vrachtwagens
de containers naar andere landen in Europa. Het gebied waar de
containers naartoe gaan, noem je het achterland.

LES 3

IJzererts wordt gesmolten.

VA K A N T I E I N W E ST- N E D E R L A N D

Toeristen geven veel geld uit aan souvenirs, eten, drinken en slapen.
Veel toeristen komen met het vliegtuig. Ze landen op luchthaven
Schiphol.
Schiphol is een belangrijke vestigingsplaats voor bedrijven. Op
Schiphol zijn maar liefst 500 bedrijven en er werken meer dan
60.000 mensen. Elk jaar landen of vertrekken er meer dan 400.000
vliegtuigen op Schiphol. Dat zijn meer dan 1200 vliegtuigen per
dag! Vliegtuigen maken een hoop lawaai. Ze zorgen voor veel
geluidsoverlast.
In West-Nederland kunnen toeristen van alles doen: een rondvaart
maken door de grachten, dwalen door een oude binnenstad of
varen op de plassen in het Groene Hart.
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Een rondvaart door de grachten.

