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  LES 1    W O N E N  E N  W E R K E N  I N  N O O R D - N E D E R L A N D

Noord-Nederland is de dunst bevolkte regio van Nederland. Het bestaat uit de provincies 
Friesland, Groningen en Drenthe. In Friesland wonen gemiddeld 194 mensen per vierkante 
kilometer, in Groningen 249 en in Drenthe slechts 186. Nergens in Nederland wonen zo weinig 
mensen per vierkante kilometer als in Drenthe.

De provincie Groningen wordt vaak een landbouwprovincie genoemd. Veel land is ontstaan 
door het indijken van drooggevallen stukken wad. Een groot deel van de oppervlakte wordt 
gebruikt voor landbouw. Suikerbieten en graan zijn belangrijke gewassen. Dankzij de ondergrond 
van zeeklei groeien deze gewassen goed in Noord-Groningen. Zeeklei is over het algemeen erg 
vruchtbaar. Het is geschikt voor bijna elk gewas.
Ook in Friesland is veel zeeklei. Vroeger stak de Waddenzee diep deze provincie in. Deze insteek 
(die de provincie bijna in tweeën splitste) heette de Middelzee. Tussen 1100 en 1300 slibde deze 
zee langzaam maar zeker dicht en zette vruchtbare klei af op het land. In het noordwesten van de 
provincie worden nu veel aardappels verbouwd. Elders in Friesland grazen veel koeien en schapen 
in de weilanden.

De oude zeekleigebieden in het noorden van Nederland werden vroeger niet beschermd door 
dijken. Om te voorkomen dat hun nederzettingen steeds onder water liepen, maakten de 
boeren vluchtheuvels. In Friesland noemt men deze vluchtheuvels terpen, in Groningen wierden 
(www.wierdenland.nl). Eeuwenlang woonde men op deze heuvels en ze werden steeds hoger 
doordat mensen er mest en afval op stortten. Op zo’n dorpsterp was plaats voor een kerkje, een 
begraafplaats en enkele boerderijen. Rond het jaar 1200 lag om het hele noordelijke kleigebied 
een aaneengesloten zeedijk. Maar omdat het gevaar van dijkdoorbraak nog steeds niet helemaal 
voorbij was, werden veel boerderijen voor de zekerheid nog steeds op een huisterp gebouwd.

Friezen zijn trots op hun eigen taal en cultuur. Het Fries is een erkende taal met een eigen 
grammatica en woordenschat. Het is de tweede taal van Nederland. Dat betekent dat je 
bijvoorbeeld in de rechtbank Fries mag spreken.
Maar niet iedereen in Friesland spreekt hetzelfde Fries. In het zuidoosten van Friesland spreken 
mensen een ander Fries dialect dan in het noordoosten van de provincie. Een dialect is een variant 
van een taal die in een bepaalde regio gesproken wordt. Ook het Gronings en het Drents zijn 
dialecten ofwel varianten van het Nederlands. De uitspraak in een dialect is vaak net even anders 
dan in het Nederlands en ook de grammatica kan afwijken.

Ook Bartje, de hoofdpersoon uit het bekende boek van de Drentse schrijver Anne de Vries, 
spreekt Drents dialect. Bartje is een kleuter in een groot gezin dat in een arbeidershuisje op het 
platteland van Drenthe woont (www.dorpvanbartje.nl). Het boek speelt zich af aan het begin van 
de 20e eeuw en is niet gebaseerd op een historische fi guur. Toch vieren de inwoners van Assen 
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ieder jaar op de eerste zaterdag van september de 12e verjaardag van Bartje. Het boek Bartje 
verscheen in 1935. In 1972 werd er een televisieserie van gemaakt. De schrijver was onderwijzer. 
Behalve Bartje schreef hij leesboekjes voor de lagere school en romans voor volwassenen.

  LES 2    I N  D E  F A B R I E K

In Groningen vinden we vooral kleigrond en afgegraven veengrond. Op de afgegraven 
veengronden (de Groninger Veenkoloniën) worden veel aardappels verbouwd. Die zijn meestal 
niet bedoeld voor de consumptie (zoals de aardappels in Noord-Friesland). De aardappels bevatten 
namelijk veel zetmeel en in de aardappelmeelfabriek wordt dat uit de aardappels gehaald. Het 
zetmeel dat uit de aardappels gehaald wordt, is een wit poeder. Het is in de supermarkt te koop 
als bindmiddel om bijvoorbeeld sauzen en vla stevig te maken. Soms wordt aardappelmeel 
bewerkt. Het kan zo worden veranderd dat het een grondstof kan worden voor producten die 
niets meer met levensmiddelen te maken hebben. Bijvoorbeeld voor lijm, plastic, medicijnen, 
cement en stoffen die worden gebruikt bij het boren naar olie en gas.

De aardappelmeelfabrieken profi teerden bij hun oprichting van de gunstige vestigingsfactoren in 
de Groninger Veenkoloniën. Er was een goede infrastructuur, aardappels wilden goed groeien op 
het veen, er waren voldoende arbeidskrachten om de aardappels te rooien en in de nabijgelegen 
Drentse Veenkoloniën was genoeg turf te vinden als brandstof voor de stoommachines.
Maar de boeren waren ontevreden over de prijs die ze voor hun aardappels kregen. Ze richtten 
hun eigen fabrieken op: coöperaties. Op een bepaald moment waren er meer dan vijftig 
aardappelmeelfabrieken in de Veenkoloniën. Een daarvan was het Coöperatief Aardappelmeel 
Verkoopbureau, dat nu onder de naam Avebe nog vier vestigingen heeft in Groningen. Het bedrijf 
Avebe is de grootste verwerker van aardappels ter wereld. Avebe heeft vestigingen over de hele 
wereld. Het hoofdkantoor staat in Veendam.

Niet alleen de aardappelteelt, maar ook de industrie en dienstverlening zijn belangrijk in 
Groningen. Veel daarvan is geconcentreerd rond de stad Groningen. Andere belangrijke kernen 
zijn Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Veendam en Delfzijl.
De chemische industrie in Delfzijl levert veel werkgelegenheid op. Er wordt onder andere 
biobrandstof gemaakt. Dat is plantaardige brandstof, gemaakt van bijvoorbeeld maïs of koolzaad. 
Het is een goede vervanger van benzine en minder belastend voor het milieu. Bovendien kunnen 
boeren hun grond zo nuttiger gebruiken. Ze kunnen het ene jaar namelijk graan verbouwen voor 
consumptie en het jaar daarop koolzaad voor biobrandstof. De gewassen vullen elkaar aan en de 
grond hoeft niet een jaar braak te liggen om uitputting door de graanteelt te voorkomen. Toch 
zijn er ook tegenstanders van de plantaardige brandstof. Zij vinden het zonde dat landbouwgrond 
niet voor consumptiegewassen wordt gebruikt. Bovendien is er veel water en kunstmest nodig om 
de brandstofgewassen te laten groeien.

Doordat we biobrandstof maken van een gewas dat we ieder jaar opnieuw kunnen laten groeien, 
is het onuitputtelijk. Dat geldt niet voor fossiele brandstoffen. In 1959 werd ten noorden van 
Hoogezand-Sappemeer, bij Slochteren, een grote aardgasvoorraad ontdekt. Dankzij het gas 
hebben we zelf goedkope brandstof voor onze huishoudens en fabrieken. We kunnen het 
bovendien verkopen aan het buitenland. Dus gas is belangrijk voor de Nederlandse economie. 
Inmiddels wordt er ook gas gewonnen in de Waddenzee. Maar voor alle gaswinning geldt dat die 
sterk geautomatiseerd is en weinig werkgelegenheid oplevert.
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Voordat we onze huizen met gas gingen verwarmen en op gas gingen koken, gebruikten we turf 
als brandstof. Ook die brandstof werd veel gewonnen in Noord-Nederland en dan met name in 
Drenthe, hoewel er ook in het zuidoosten van Groningen en Friesland veen te vinden was.
Turf is gedroogd veen en is zo’n 8000 jaar geleden ontstaan in voormalige smeltwatermeren 
van de gletsjers uit de ijstijd. De meren kwamen eerst droog te liggen. Toen vervolgens het 
grondwater weer steeg, gingen de planten die er groeiden dood en gingen rotten. Door het rotten 
werd het water zuur. De planten verteerden daardoor niet verder en zo begon de vorming van 
veen. Op het veen konden alleen veenmossen groeien. Die hielden het water vast als een spons. 
Aan de onderzijde stierven de mossen steeds af en aan de bovenzijde groeiden ze aan. Zo werd 
de veenlaag steeds dikker. Het veengebied was te drassig om te bewerken. Daarom werden er 
kanalen gegraven waarlangs het water afgevoerd kon worden. De veenlaag kwam droog te liggen 
en het turfsteken kon beginnen (www.veenpark.nl).

  LES 3    W E L K O M  I N  N O O R D - N E D E R L A N D

Door de lage ligging en het vele water is Friesland eeuwenlang dunbevolkt gebleven. Tot in de 20e 
eeuw ging een groot deel van het vervoer van reizigers, landbouwproducten en handelswaar hier 
over het water. Datzelfde water vormt nu een watersportgebied bij uitstek. Het toerisme is van 
groot belang voor de Friese economie, met name op het gebied van watersport (Friese meren, 
IJsselmeer, Waddenzee) en dagrecreatie (campings, bungalowparken). Als er in de winter ijs ligt, 
komen veel mensen naar Friesland om er te schaatsen of om naar de Elfstedentocht te kijken (als 
het erg streng vriest).
Het Sneekermeer is het bekendste meer van Friesland. In augustus worden hier de zeilwedstrijden 
gehouden ter ere van de Sneekweek. Aan de noordzijde van het meer ligt het dorp Terherne. 
Terherne is het Kameleondorp, genoemd naar de populaire kinderboeken van Hotze de Roos. 
In deze boeken worden de avonturen beschreven van de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer 
met hun boot de Kameleon. Het dorp waar de verhalen zich afspelen is fi ctief. Maar het dorpje 
Terherne lijkt het meest op het in de boeken beschreven dorp van Hielke en Sietse en daarom is 
het uitgeroepen tot Kameleondorp. Er is een klein attractiepark en delen van het dorp zijn in oude 
stijl teruggebracht (www.kameleonterherne.nl).

Als je meer van wandelen dan van water houdt, ga dan richting Drenthe. Op de grens van 
Drenthe en Friesland vind je het op een na grootste natuurgebied van Nederland (na de Hoge 
Veluwe): het Drents-Friese Wold. Hier dwaal je van zandverstuiving naar vennetje en van heide 
naar moeras. In de Drentse bossen kun je hunebedden tegenkomen. Dit zijn prehistorische 
grafkelders van ruim 5000 jaar oud. Hoe ze precies zijn gebouwd weten we niet. De reusachtige 
stenen zijn in de ijstijd door de gletsjers meegevoerd naar Drenthe. Er zijn nu nog 54 hunebedden, 
52 in Drenthe en 2 in Groningen. Vroeger waren dat er veel meer, maar ze zijn in de loop van 
de tijd vernield of afgebroken. De stenen werden soms gebruikt voor andere bouwwerken, 
bijvoorbeeld als dijkverzwaring. In de hunebedden werden meerdere mensen begraven. Ze 
kregen potten, schalen, lepels, emmers en fl essen mee in hun graf. Die voorwerpen zijn later 
teruggevonden (www.hunebedden.nl).

Toeristen die naar Groningen gaan, bezoeken vaak het Groninger museum. Het museum zelf is 
ook een kunstwerk, ontworpen door de Italiaanse architect Mendini. Niet iedereen vindt het mooi 
en er is veel discussie over geweest. Het museum ligt midden in het water. Een gevaarlijke plek, 
want bij hoog water zijn de kelders wel eens volgelopen.
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Helemaal in het noorden van Groningen ligt het dorpje Pieterburen. Hier is de bekende 
zeehondencrèche van Lenie ’t Hart (www.zeehondencreche.nl). Vanuit Pieterburen ben je zo bij de 
zeedijk en kijk je uit over het wad. Bij eb trekt het water in de Waddenzee zich terug en komt de 
zeebodem droog te liggen. Alleen in de geulen staat dan nog water.
Dan kun je vanuit de kust gaan wadlopen met een gids. Je loopt dan over de zeebodem 
bijvoorbeeld naar de Waddeneilanden Schiermonnikoog of Ameland. De Waddenzee is sowieso 
niet erg diep. Op de meeste plaatsen kunnen alleen schepen met weinig diepgang door de geulen 
varen. In de Waddenzee vist men op bot, garnalen, kokkels en mosselzaad. De zee is van groot 
belang als kraamkamer voor vissen en als voedselgebied voor vogels. De Waddenzee is met zijn 
150.000 ha het grootste natuurreservaat van Nederland. Het gebied wordt ook beschermd door 
de UNESCO.
Toch wordt er in de Waddenzee ook naar gas geboord. Hierbij wordt wel zo veel mogelijk 
rekening gehouden met het bijzondere karakter van het gebied. Maar de economische belangen 
zijn groot. Tegenstanders van de gasboringen zijn niet alleen bang dat het leven van de vogels en 
vissen verstoord wordt, maar ook dat de bodem zal gaan dalen. Dat kan in schokken gaan zoals 
dat regelmatig gebeurt in de buurt van Slochteren. Steeds vaker zijn daar aardbevingen. De muren 
gaan scheuren en de huizen worden minder waard, want er zijn niet veel mensen die een huis 
willen kopen in een gebied waar regelmatig een (lichte) aardbeving is.
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