
Les 1   Wonen in een stad

Als steeds meer 
mensen in steden 
gaan wonen, heet dat 
verstedelijking. 
De stad groeit dan, 
er komen meer 
voorzieningen en er 
wordt gezorgd voor een goede 
infrastructuur. Vroeger waren steden veel 
kleiner. Door de komst van industrie kwamen 
veel mensen in de stad werken en groeiden 
de steden. Nog altijd komen er veel mensen 
naar de steden omdat daar veel 
werkgelegenheid is. Een grote stad met 
kleine steden en dorpen eromheen heet een 
stadsgewest. Als veel steden dicht bij elkaar 
liggen, is dat een stedelijk netwerk.

Les 2    Stad en platteland

De Randstad is een 
groot stedelijk netwerk 
in de provincies  
Utrecht, Noord-Holland 
en Zuid-Holland. 
Er wonen zeven miljoen 
mensen. De Randstad 
heet zo, omdat het een rand van steden is om 
het Groene Hart heen. Het Groene Hart is 
groener dan de Randstad. Er wonen minder 
mensen en je vindt er veel landbouwgrond en 
natuurgebieden.
De Randstad is een groot stedelijk netwerk, 
maar het is geen metropool. De stad New 
York in de Verenigde Staten is wel een 
metropool. In New York zijn alle 
voorzieningen in één stad te vinden. New 
York is helemaal volgebouwd en ligt niet rond 
een groen gebied. Net als in de Randstad 
reizen New Yorkers voor hun werk veel van de 
ene naar de andere plek.

de verstedelijking
Het groeien van het stedelijk gebied omdat er 
steeds meer mensen gaan wonen.

de infrastructuur
Alle verbindingen in een gebied, 
zoals (snel)wegen, spoorwegen, 
havens, vliegvelden en 
kabelnetwerken.

de industrie
Fabrieken. Bedrijven waar 
producten worden gemaakt.

de werkgelegenheid
Het aantal banen dat er te krijgen is.

het stadsgewest
Een grote stad en alle dorpen en kleine steden 
eromheen.

het stedelijk netwerk
Een gebied waarin veel steden dicht bij elkaar 
liggen.

de Randstad
Het grootste stedelijke netwerk in Nederland. 
De Randstad bestaat uit de steden Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de 
plaatsen die ertussen liggen.

het Groene Hart
Het gebied in het midden van de 
Randstad. In het Groene Hart is 
veel natuur en landbouw en er 
wonen minder mensen dan in de Randstad.

het natuurgebied
Een gebied waar de natuur haar eigen gang 
kan gaan.

de metropool 
Een heel groot stedelijk gebied dat 
helemaal volgebouwd is.
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Les 3   De Randstad

Je kent de topografie van Noord-Holland, 
Zuid Holland en Utrecht. Op de volgende 
bladzijdes vind je een kaart met de 
topografie. Je moet alle topo:
•  kunnen schrijven zonder fouten. 

Vergeet de hoofdletters niet.
•  kunnen aanwijzen.
•  kunnen herkennen.

Een + betekent dat je deze topo alleen hoeft 
te leren als je leerkracht het zegt.

Vind een antwoord

Soms heb je een vraag over de wereld.
In dit thema heb je geoefend met 
manieren om antwoorden te vinden en 
onderzoek te doen. 

Les 1
Je kunt informatie op volgorde leggen. 
Dat kan helpen om het antwoord te 
vinden op een vraag.

Les 2
Je kunt goede vragen formuleren. 
Hoe duidelijker de vragen zijn, hoe beter ze 
helpen bij het vinden van antwoorden.

Les 3
Je kunt op een kaart kijken om het antwoord 
op een vraag te vinden.

Zo leer je voor de toets

• Bekijk de samenvatting.

•  Leer de teksten en de 

 dik gedrukte woorden.

•  Vraag iemand om je te 

 overhoren.

De toets is op     

stad

Wie
Wat
Waar 
Wanneer
Waarom
Hoe 

WH-vragen
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De Randstad

Zo leer je de topografie voor de toets

• Leer de spelling van de topo, bijvoorbeeld 

door deze over te schrijven van de kaart.

• Dek de rechter kaart af en oefen tot je alle 

topo uit de lijst kunt aanwijzen op de 

linker kaart.

• Dek nu ook de lijst af en oefen totdat je 

alle topo kunt benoemen. 

 Noord-Holland

 Alkmaar

 Amstelveen

 Amsterdam

 Den Helder

 Enkhuizen

 Haarlem

 Haarlemmermeer

 Hilversum

 Purmerend

 Schiphol

 Texel

 Zaandam

+ Zandvoort

 Zuid-Holland

 Alphen aan den Rijn

 Delft

 Den Haag

 Dordrecht

 Gouda

+ Groene Hart

 Leiden

 Randstad

 Rotterdam

+ Vlaardingen

 Zoetermeer

 Utrecht

 Amersfoort

+ Nieuwegein

 Utrecht (stad)

+ Woerden
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