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de zeeklei

Zeeklei is vruchtbare grond. Veel planten groeien er goed op.
de zandgrond

Zandgrond is niet vruchtbaar. Er zijn niet veel planten die er goed op kunnen groeien.
de löss

Löss is vruchtbare grond. Planten groeien er goed op. Löss komt in Nederland alleen in Zuid-Limburg
voor.
de intensieve veeteelt

Bij intensieve veeteelt worden veel dieren op één boerderij gehouden. Vaak hebben de dieren niet
veel ruimte. Vlees van intensieve veeteelt is meestal goedkoper dan vlees van duurzame veeteelt.
de duurzame veeteelt

Bij duurzame veeteelt hebben dieren meer ruimte dan bij intensieve veeteelt. Vaak kunnen dieren
ook naar buiten. Vlees van duurzame veeteelt is meestal duurder dan vlees van intensieve veeteelt.
de consument

Iedereen die wel eens iets koopt is een consument.
de fabriek

In een fabriek worden door machines producten gemaakt.
de grondstof

Grondstof is niet bewerkt. Van grondstof wordt een product of een halfproduct gemaakt.
de voedingsindustrie

Alle fabrieken die voedsel maken, worden samen de voedingsindustrie genoemd.
de werknemer

Een werknemer is iemand die een baan heeft bij een bedrijf
de werkgever

Een werkgever is een bedrijf waar mensen werken. Elke werkgever heeft werknemers in dienst.
het halfproduct

Een halfproduct is een product dat wordt gemaakt van een grondstof. Een halfproduct is nog niet af.
In de fabriek wordt er een product van gemaakt. Suiker is bijvoorbeeld een halfproduct van snoep.
de watersnoodramp

In 1953 breken de dijken in Zeeland bij een zware storm. Een groot gebied overstroomt en
duizenden mensen verdrinken.

Na de watersnoodramp van 1953 werd een plan bedacht om ervoor te zorgen dat er nooit meer zo’n
grote overstroming zou komen. Alle dijken, dammen en sluizen die daarvoor werden gebouwd noem
je samen de Deltawerken.
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De stormvloedkering

De stormvloedkering is een sluis die alleen gesloten wordt bij slecht weer. Een voorbeeld daarvan is
de Oosterscheldekering. Zo kan zout water de Oosterschelde instromen en uitstromen. En wonen de
mensen toch veilig.
het toerisme

Reizen of uitstapjes in je vrije tijd. Je moet daarbij minstens één nacht blijven slapen.
de duinen

Een duin is een heuvel van zand. Duinen vind je bij zee, maar ook bij zandverstuivingen kun je duinen
vinden.
het strand

Strand is een lange strook van zand aan zee, bij meren en bij rivieren. Aan zee wordt het strand
breder en smaller door eb en vloed.
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