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Transport

Producten die je in de supermarkt koopt, komen soms uit verre landen. Bananen uit Brazilië 

bijvoorbeeld zijn weken met de boot onderweg geweest. De klant in de supermarkt betaalt niet alleen 

voor het product maar ook voor het transport.

Vervoermiddelen

Goederen kun je vervoeren met vliegtuig, boot, trein of vrachtwagen. Welk vervoermiddel kies je? Dan 

kijk je naar het soort product, de afstand, de prijs en de snelheid van het vervoermiddel. Producten 

die snel bederven, zoals vlees, aardbeien of bloemen, kun je bijvoorbeeld beter met het vliegtuig dan 

met de boot vervoeren.

Import en export

Er zijn bedrijven die geld verdienen met de import en de export van producten. Deze bedrijven vind je 

vooral bij de haven van Rotterdam en het vliegveld Schiphol bij Amsterdam. Auto’s, speelgoed en 

bananen zijn voorbeelden van importproducten. Snijbloemen, eieren, varkens en bloembollen zijn 

exportproducten. 

Onder de loep

Rotterdam heeft de grootste haven van Europa. In de haven komen veel producten aan die voor 

andere landen, zoals Duitsland, bestemd zijn. Ze worden verder vervoerd met kleinere boten, met 

vrachtwagens of met de trein.

Schiphol is het grootste vliegveld van Nederland. Schiphol ligt dicht bij Amsterdam. 

Via het zuiden van Nederland gaan veel goederen naar België en Frankrijk.

Begrippen

transport  Het vervoeren van goederen van de ene plek naar de andere. Bijvoorbeeld in 

vrachtwagen, vliegtuig of boot.

product Iets wat je kunt kopen of verkopen.

goederenvervoer Het vervoer van dingen. Dus niet van mensen.

vervoermiddel  Een middel om mensen of dingen van de ene plek naar de andere te brengen. 

import Dingen uit het buitenland halen om ze in Nederland te verkopen.

Thema 5  Over de grens

Samenvatting



Meander | Samenvatting | groep 5 | 

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 9 van 9

export Dingen naar het buitenland brengen om ze daar te verkopen.

goederen Spullen om te verkopen.

vaarweg Rivier of kanaal waar je op kunt varen.

Thema 5  Over de grens (vervolg)
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Dit weet ik nu

Les 1 Naar de supermarkt
Producten in de supermarkt komen van over de hele wereld.
• Nederlandse producten gaan meestal van de fabriek naar een grote hal. Van die hal gaan
de producten naar de supermarkten.

• Buitenlandse producten zijn soms weken onderweg.
• Klanten betalen niet alleen voor een product zelf. Ze betalen ook voor de reis die het
product gemaakt heeft.

Les 2 Varen, vliegen of rijden?
Import en export zorgen voor veel goederenvervoer.
Dat gebeurt met de boot en het vliegtuig.
Of per trein of vrachtauto. Welk vervoermiddel je kiest, hangt af van:
• hoe snel een vervoermiddel is
• hoe duur een vervoermiddel is
• hoe ver je iets moet vervoeren
• hoe lang het product goed blijft

Les 3 Onder de loep
plaatsen gebieden
Amsterdam Schiphol
Arnhem
Breda wateren
Hengelo Maas
Maastricht Nieuwe Waterweg
Nijmegen Noordzeekanaal
Rotterdam Rijn
Venlo Waal

Westerschelde
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Begrippen

transport 
Het vervoeren van 
goederen van de ene 
plek naar de andere. 
Bijvoorbeeld in een 
vrachtwagen, vliegtuig 
of boot.

product  
Iets wat je kunt kopen 
of verkopen.

goederenvervoer 
Het vervoer van dingen.
Dus niet van mensen.

vervoermiddel 
Een middel om mensen 
of dingen van de ene 
plek naar de andere te 
brengen. Bijvoorbeeld 
een fi ets, een auto en 
een trein.

import 
Dingen uit het buiten-
land halen om ze in 
Nederland te verkopen. 

export 
Dingen naar het 
buitenland brengen om 
ze daar te verkopen.

goederen 
Spullen om te 
verkopen.

vaarweg 
Rivier of kanaal waar 
je op kunt varen.

Ga naar STAP 2 in je werkboek.
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