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WEILANDEN EN AKKERS 

1. Waarom houdt een melkveehouder koeien?  

2. Waarmee worden de koeien gemolken? 

3. Noem eens vier gewassen die een akkerbouwer 

op zijn land laat groeien? 

4. Noem eens twee dingen die akkerbouwers op 

hun akker aanbrengen. 

 

FILMPJE OVER TARWE 

5. In welke provincie woont Dirk-Jans Oldenziel? 

6. Noem twee producten die hij verbouwt. 

7. Wat voor dieren heeft hij op de boerderij? 

8. Waarom duurt het vaak lang om de oogst van het land te halen? 

 

GROTE VERANDERINGEN 

9. Wat gebruikte de boer vroeger om het zware werk te doen? 

10. Wie hielp hem daarbij? 

11. Noem twee dingen die de boer nu gebruikt zodat hij meer werk 

kan doen zonder personeel. 

12. Wat is bio-industrie? 

13. Noem eens een voorbeeld.  

 

FILMPJE MEGASTALLEN 

14. Waarom stoppen boeren soms erg veel dieren in één stal? 

 

STRENGE REGELS 

15. Noem drie dingen die boeren gebruiken. 

16. Noem drie dingen die daardoor vervuild kunnen raken. 

17. Wat voor regel is er voor bestrijdingsmiddelen? 

18. Hoe noem je boeren die zonder kunstmest en giftige 

bestrijdingsmiddelen werken? 

19. Waarom doen ze dat?  

 

FILMPJE BIOLOGISCH BOERENBEDRIJF 

20. Wat heeft een varken in een biologisch bedrijf veel meer? 

21. Wat mag een varken in een biologisch bedrijf houden? 

22. Hoeveel vleesvarkens heeft boer Jan? 

23. Wat voor stoffen krijgen de varkens van boer Jan alleen maar binnen? 



24. Hoe lang blijven de varkens bij boer Jan vóór ze naar de slager gaan? 

 

BOEREN OP ZEE 

25. Hoe heet zo’n boot waar vissers mee de zee op gaan? 

26. Hoe heet een net waar ze mee vissen? 

27. Waar brengen ze de gevangen vissen naar toe? 

28. Wie koopt de vis daar? 

29. Hoe noem je zo’n heel grote vissersboot? 

30. Hoe lang blijven die schepen soms op zee?  

31. Hoe komt het dat de vis dan niet bederft? 

32. Noem twee soorten vissen die zij vangen. 

33. Hoe noemen we het dat er vaak te veel vis wordt gevangen zodat er steeds minder vis 

overblijft? 

34. Wat krijgt een visser als hij per jaar te veel vissen vangt? 

 

FILMPJE VISAFSLAG 

35. Wat voor vis wordt er in het filmpje getoond? 

36. Hoe groot moet zo’n vis minimaal zijn? 

37. Noem nog eens drie vissen die in het filmpje worden genoemd.  

38. Noem eens vijf landen waar Nederlandse vissers hun vis aan verkopen. 

39. Wat kun je zien op een veilingklok, de tijd of de prijs? 

 

KAART 
Klik op het kaartje voor een vergroting 

40. Wat staat er altijd in een legenda? 

41. Hoe heet het kanaal dat tussen Groningen en Delfzijl loopt? 

42. Wonen er in Groningen meer of minder dan 100.000 mensen? 

43. Ligt Leek tussen de akkers of tussen de weilanden? 

44. Wat is de meest zuidelijke plaats in Groningen? 

45. Is Dollard water of land? 

46. Kan ik met de trein in Uithuizen komen? 

47. Loopt er een kanaal of een spoorlijn door Oude Pekela?  

48. Welke provincies staan nog meer op dit kaartje behalve 

Groningen? 


