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Thema 5 Allemaal mensen
Samenvatting
Stedenbouw
Oude en nieuwe steden zijn op dezelfde manier opgebouwd. In het midden ligt de binnenstad of het
centrum. Rondom het centrum liggen de oude buitenwijken. Daar staan veel arbeiderswoningen die
rond 1900 zijn gebouwd. De arbeiders woonden toen dicht bij de fabrieken in de binnenstad.
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die een woning zochten. Aan de rand van de stad zijn de nieuwbouwwijken. Daar hebben de meeste
huizen een tuin.
De Randstad en het Groene Hart
De vier grootste steden van Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht – en de steden
en dorpen daartussen vormen een ring van steden. Dat is de Randstad. Het Groene Hart is het
landelijke gebied midden in de Randstad. De steden van de Randstad mogen dit gebied niet opslokken.
Toch worden er huizen, bedrijven en wegen gebouwd. Als de steden blijven doorgroeien, zal er steeds
minder van het Groene Hart overblijven.

Onder de loep
Noord-Holland
Het Noordzeekanaal deelt de provincie Noord-Holland in tweeën. In het noorden van de provincie ligt
veel landbouwgrond, in het zuiden liggen veel steden.
Zuid-Holland
Zuid-Holland is de provincie met heel veel bedrijvigheid. Denk maar aan de haven van Rotterdam en
de industrie in het Rijnmondgebied.
Utrecht
Utrecht is de kleinste provincie. De hoofdstad Utrecht ligt in het midden van Nederland. Het
treinstation van Utrecht is daardoor ook het grootste en drukste station van Nederland.

Begrippen
binnenstad

Het hart of het centrum van de stad, meestal het oudste stukje.

oude buitenwijken

De woonwijken rond het centrum van een oude stad.

miljoenenstad

Een stad met meer dan een miljoen inwoners en veel voorzieningen.

arbeiderswoningen

Huizen die rond 1900 zijn gebouwd voor fabrieksarbeiders.
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Thema 5 Allemaal mensen (vervolg)
Samenvatting
stedelijke zone

Een gebied met grote en kleinere steden, die samen eigenlijk één grote stad
vormen.
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nieuwbouwwijk

Nieuwe woonwijk aan de rand van de stad.

Randstad

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht plus de kleinere steden die
daartussen liggen. Een ring van steden.

Groene Hart
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Een landelijk gebied dat in het midden van de Randstad ligt.
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Dit weet ik nu
Les 1 Nederlandse steden
Oude of nieuwe steden, grote of kleine, de opbouw van steden lijkt vaak op elkaar.
• De binnenstad ligt in het midden van de stad.
• Rondom het centrum vind je de oude buitenwijken en daaromheen flatwijken.
• Aan de rand van de stad vind je de nieuwbouwwijken.

Les 2 Randstad en Groene Hart
De vier grootste steden van Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Samen met de plaatsen die ertussen liggen, vormen ze de Randstad.
• De Randstad is het drukste stukje van Nederland.
Er zijn veel files.
• In het midden van de Randstad ligt het Groene Hart. Dit is de tuin van de Randstad.
• In de Randstad heb je dezelfde voorzieningen als in een miljoenenstad. Ze liggen alleen in
verschillende steden.

Les 3 Onder de loep
plaatsen
Alkmaar
Alphen aan de Rijn
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Haarlem
Den Haag
Den Helder
Delft
Dordrecht
Enkhuizen
Gouda
Hilversum

Hoofddorp
Leiden
Nieuwegein
Purmerend
Rijnmond
Rotterdam
Utrecht
Zaandam
Zoetermeer
+ Hoorn
+ Schiedam
+ Spijkenisse
+ Vlaardingen
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gebieden
Haarlemmermeer
Randstad
Schiphol
+ Utrechtse heuvelrug
eilanden
Texel
provincies
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
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STAP 2

Begrippen

binnenstad
Het hart of centrum
van de stad, meestal het
oudste stukje.

miljoenenstad
Een stad met meer dan
een miljoen inwoners
en veel voorzieningen.

flatwijk
Wijk gebouwd rond
1950 met bijna alleen
maar flats.

arbeiderswoningen
Huizen die rond 1900
zijn gebouwd voor
fabrieksarbeiders.

nieuwbouwwijk
Nieuwe woonwijk aan
de buitenrand van de
stad.

oude buitenwijken
De woonwijken rond
het centrum van een
oude stad.

Randstad
Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag
en Utrecht plus de
kleinere steden die
daartussen liggen.
Een ring van steden.

Groene Hart
Een landelijk gebied
dat in het midden van
de Randstad ligt.

stedelijke zone
Een gebied met grote
en kleinere steden, die
samen eigenlijk één
grote stad vormen.

Ga naar STAP

2 in je werkboek.
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