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MEANDER | LESSUGGESTIE | GROEP 6 | THEMA 5   

Een nieuwe Randstad
Waar bouw jij een nieuwe Randstad?

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht, tekenen  |  Werkwijze: individueel of in tweetallen

Wat heb je nodig?

• atlas

• A3-tekenpapier

• kleurpotloden 

Nederland is geen groot land. De meeste mensen wonen en werken in de Randstad. Het is daar  

best druk. Het zou fijn zijn als de mensen ook in andere delen van het land wonen en werken. 

In deze les ga je kijken of de mensen en het werk wat beter verdeeld kunnen worden over het  

land.

Opdracht 1 Kies een stad

Bekijk de kaart van Nederland in de atlas. Waar is er nog veel ruimte? Waar zijn nog grote steden  

met veel ruimte eromheen?

1 Welke stad kies je?

    

2 In welke provincie ligt die?

    

3 Welke grote plaatsen liggen er een beetje in de buurt?

    

Opdracht 2 Nieuwe naam

Je gaat een nieuwe Randstad ontwerpen. De stad die je gekozen hebt, wordt het centrum van de 

Randstad. Kies eerst een nieuwe naam, want we kunnen geen twee Randsteden hebben. Dat is 

verwarrend.
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Opdracht 3 Nieuwe dorpen en steden

Om de stad die al bestaat ga je andere dorpen en steden laten groeien. Kijk op de kaart welke 

dorpen en steden je bij de nieuwe Randstad wilt laten horen.Maar bedenk ook nieuwe namen voor 

dorpen die aan de stad vastgroeien. Bedenk minstens vier nieuwe namen.

1    

2    

3    

4    

Opdracht 4 Teken de nieuwe Randstad

•  Nu ga je de nieuwe Randstad tekenen. Je tekent het van bovenaf. Net als op een kaart.  

Je kunt als voorbeeld de atlas erbij houden of je lesboek: Meander, thema 5, lesboek, 

bladzijde 103.

•  Let op! Je hoeft het niet precies zo te tekenen als het op een kaart staat.  

Je mag je fantasie gebruiken!

•  Gebruik verschillende kleuren om te laten zien wat huizen, wegen, rivieren, parken,  

bossen zijn.

•  Zet alle namen van de dorpen en steden erin. Vergeet ook de nieuwe naam voor  

deze Randstad niet!

Opdracht 5 Presenteren

Hang je nieuwe Randstad op een plek waar iedereen het kan zien. Vertel erbij waarom je hebt 

gekozen voor deze plek.

Opdracht 6 Napraten

Praat met de hele groep na of een nieuwe Randstad een echte oplossing zou kunnen zijn voor 

Nederland. 

•  Zouden jullie zelf liever in het westen van Nederland wonen dan bijvoorbeeld in het noorden? 

Waarom dan?

• Wat betekent het voor de natuur als een stad gaat uitbreiden?

• Willen alle mensen wel in (de buurt van) de stad wonen?

Tip!  

Laat ook realistische voorbeelden van uitbreiding zien, zoals de tweede Maasvlakte.

Bekijk filmpjes hiervan op Schooltv.


