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Thema 4 Platteland
Samenvatting
Landbouw
%RHUHQ]LMQGRRUKHWJHEUXLNYDQNXQVWPHVWHQPDFKLQHVPHHUJDDQSURGXFHUHQ2RN]LMQ]H]LFK
VWHHGVPHHUJDDQVSHFLDOLVHUHQLQppQSURGXFW=R]LMQGHELRLQGXVWULHHQGHJODVWXLQERXZRQWVWDDQ
,QNDVVHQEHQMHQLHWDIKDQNHOLMNYDQGHVRRUWJURQGHQKHWNOLPDDW
+HWDI]HWJHELHGYDQ1HGHUODQGVHERHUHQLVGHKHOHZHUHOG$QGHUVRPNRSHQERHUHQRRNJURQGVWRIIHQ
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JHZRUGHQ0LQGHUERHUHQSURGXFHUHQPHHUSURGXFWHQYRRUPHHUPHQVHQ
Subsidies van de EU
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HQZLMQ9HHOGDDUYDQLVDOVYRHGVHOKXOSDDQDUPHODQGHQJHJHYHQ'HRXGHVXEVLGLHUHJHOLQJLVLQ
DIJHVFKDIW(UNZDPHQDIVSUDNHQKRHYHHOERHUHQPRFKWHQSURGXFHUHQ]RDOVKHWPHONTXRWXP
6RPPLJHERHUHQVFKDNHOGHQRYHURSDQGHUHSURGXFWHQ$QGHUHERHUHQVWRSWHQPHWKXQEHGULMI
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EHGULMIWHPRGHUQLVHUHQ2RNVWLPXOHHUWGH(8GHELRORJLVFKHODQGERXZ
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VWDDQJHHIWGH(8VXEVLGLHVRPERHUHQEHGULMYHQJHVFKLNWWHPDNHQYRRUELMYRRUEHHOGUHFUHDWLH

Onder de loep
Noordwest-Europa
+HW9HUHQLJG.RQLQNULMNEHVWDDWXLW(QJHODQG6FKRWODQG:DOHVHQ1RRUG,HUODQG
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Zuidwest-Europa
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7HJHQZRRUGLJLVLQ6SDQMHRRNKHHOYHHOZLMQERXZ3RUWXJDOLVGHJURRWVWHSURGXFHQWYDQNXUN
Oost-Europa
0HWVXEVLGLHV]LMQODQGERXZEHGULMYHQJHPRGHUQLVHHUGLQ2RVW(XURSHVHODQGHQGLHOLG]LMQYDQGH(8
2RN]LMQYHHO:HVW(XURSHVHERHUHQQDGHYDOYDQKHW2RVWEORNHHQEHGULMILQ2RVW(XURSDEHJRQQHQ
'DDULVPHHUUXLPWHHQYULMKHLG
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Begrippen
tuinbouw in de volle grond

+HWWHOHQYDQJURHQWHIUXLWEORHPHQRIVLHUSODQWHQLQGHEXLWHQOXFKW

afzetgebied

+HWJHELHGZDDUMHMHSURGXFWHQDDQYHUNRRSW

bio-industrie

+HWKRXGHQYDQELMYRRUEHHOGKHHOYHHONLSSHQYDUNHQVRINRHLHQRS
HHQNOHLQRSSHUYODNRPPHW]RPLQPRJHOLMNNRVWHQ]RYHHOPRJHOLMN
te verdienen.

specialiseren

-HULFKWHQRSppQGLQJ

overproductie

$OVHUYDQLHWVPHHUZRUGWJHSURGXFHHUGGDQHUQRGLJLV

melkquotum

'HKRHYHHOKHLGPHONGLHHHQEHGULMIPDJSURGXFHUHQ

biologische landbouw

(
 HQYRUPYDQODQGERXZZDDUELMJHHQNXQVWPHVWHQVFKDGHOLMNH
EHVWULMGLQJVPLGGHOHQJHEUXLNWZRUGHQ

subsidie
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thema 4

Platteland

Dit weet ik nu
Les 1 Volop voedsel
Landbouw vind je in heel Europa. En dat is nodig om de half miljard inwoners van de EU
elke dag weer voldoende eten te kunnen bieden.
• De landbouw in veel Europese landen lijkt op elkaar.
En toch is het in elk land weer anders.
• In Nederland vind je tuinbouw op de volle grond en in kassen: de glastuinbouw.
• Boeren zijn afhankelijk van de soort grond en het klimaat, behalve in de kassen. Daar kun
je met de techniek het klimaat sturen.
• Bedrijven produceren meer en meer. Veel grondstoffen komen uit het buitenland.
Veel producten worden ook over de hele wereld verkocht.

Les 2 Nooit meer honger!
Op het gebied van landbouw werken veel landen in Europa al heel lang samen. Dat begon
vlak na de Tweede Wereldoorlog.
• Boeren kregen lange tijd een vaste prijs voor hun producten. Zelfs als ze veel te veel
produceerden.
• Later veranderde die steun. De EU zorgde dat de boer een fatsoenlijk inkomen had.
De boer moest zich wel aan bepaalde regels houden.
• Omdat gezond voedsel erg belangrijk is voor mensen, kwamen er op dat gebied veel regels
bij.
• Veel boeren stoppen met hun bedrijf. Het leven op het platteland verandert daardoor.
De EU geeft subsidies om de traditionele landschappen te behouden.

Les 3 Onder de loep
landen
Schotland
Verenigd
Koninkrijk
plaatsen
Ankara
Athene
Boekarest
Bratislava
Budapest
Dublin
Glasgow
Helsinki

Istanbul
Kopenhagen
Lissabon
Liverpool
Londen
Milaan
Oslo
Parijs
Praag
Rome
Stockholm
Warschau
+Sofia
+Zagreb
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eilanden
Sicilië
Kreta
+Sardinië
gebieden
Engeland
Scandinavië
+Noord-Ierland
+Wales
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Thema 4: Lege topokaart

Thema 4: ingevulde topokaart

STAP 2

Begrippen

tuinbouw in
de volle grond
Het telen van groente,
fruit, bloemen of
sierplanten in de
buitenlucht.

bio-industrie
Het houden van
bijvoorbeeld heel veel
kippen, varkens of koeien
op een klein oppervlak
om met zo min mogelijk
kosten zoveel mogelijk te
verdienen.

overproductie
Als er van iets meer wordt
geproduceerd, dan er
nodig is.

melkquotum
De hoeveelheid melk
die een bedrijf mag
produceren.

afzetgebied
Het gebied waar je je
producten aan verkoopt.
Specialiseren
Je richten op één ding.

biologische landbouw
Een vorm van landbouw
waarbij geen kunstmest
en schadelijke
bestrijdingsmiddelen
gebruikt worden.

subsidie
Geld van de regering om
mensen, verenigingen of
bedrijven te helpen.

Ga naar

STAP 2 in je werkboek.
87

506862_T4.indd 87

30-01-2008 17:46:28

thema 4

Samenvatting

Dit weet ik nu

Meander 7 • samenvatting • © Malmberg 's-Hertogenbosch

506862_strips.indd 4

07-11-2008 09:49:59

