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Inleiding 

We waren in het eind van de les en toen moesten we een onderwerp hebben. Ik wist 

dat eerst nog niet dus toen juf het vroeg moest ik eerst nog denken. Dus ik keek toen 

naar het veldje. En toen in had ik het idee om het hierover te houden. Je gaat leren 

waarom er steeds meer gebouwen komen. Waarom daar natuur voor weggehaald 

wordt. Of het heel erg is. En je leest een oplossing en een conclusie  

 

 

 

 



 

Waarom komen er steeds meer gebouwen? 

1.1 Waarom is het een probleem? 

Het is een probleem omdat er steeds meer gebouwen moeten komen maar daarvoor 

word natuur weggehaald en de natuur is en voor dieren en voor mensen goed.En op 

het WNF website onder het kopje ontbossing staat dat er 7,9 miljoen hectare 

natuurlijke bos illegaal wordt gekapt. 

 

1.2 Wat kan er later gebeuren? 

Er kunnen als al het natuur weg gaat kunnen de dieren die er leven ook niet meer 

eten en dan sterven die uit maar wij mensen eten vlees van die dieren dus als de 

dieren uitsterven kunnen mensen geen vlees meer eten dus dan is er een heel stuk 

minder voedsel en dan uiteindelijk hebben de mensen geen eten meer. 

 

1.3 Conclusie 

Het natuur weghalen is niet goed voor de dieren die erin leven maar ook niet voor de 

mensen zelf want de dieren zijn meestal ons eten. En als dat zo doorgaat hebben de 

mensen later geen eten. 

 

1.4 Waar speelt het zich af? 

Het is bijna overal wel. Je hebt het bijvoorbeeld hier in Nederland maar ook in het 

amazonegebied dus eigenlijk op heel veel plekken in de wereld waar te weinig 

ruimte is. En in heel veel landen zoals Amerika daar zijn heel veel grote gebouwen 

maar daar gaat het ook de hoogte in. Eigenlijks is het bijna overal waar mensen zijn. 



 

 

Waarom wordt er natuur voor weggehaald? 

 

2.1 Waarom wordt er natuur voor weggehaald en niet iets anders? 

Er worden wel andere dingen weggehaald om nieuwe dingen daar te zetten maar 

dan komen daar nieuwe dingen en die haal je niet weer weg dus het is uiteindelijk 

vol dus heb je meer ruimte nodig dus dan wordt natuur weggehaald, maar met mijn 

logica zouden er veel flatten en hoge gebouwen staan. 

 

 

 

2.2 Worden er ook bomen gekapt voor andere dingen? 

Ja, bijvoorbeeld voor meubels zoals stoelen, banken en tafels. 

Ook voor laminaat is er hout nodig, maar ook verschillende soorten want elk 

houtsoort ziet er anders uit dus dan kan je een andere kleur krijgen. 

Als je nadenkt heb je SUPER VEEL scholen, in Nederland maar ook in andere 

landen en dus de tafels en stoelen, allemaal hout  

2.3Conclusie 

Er wordt natuur weggehaald omdat er geen ruimte meer is om dingen te bouwen en 

er wordt ook natuur weggehaald voor bijvoorbeeld meubels of laminaat en dat is niet 

eens alles. 

 



 

3.1De oplossing voor het probleem 

Als ik het probleem zou moeten oplossen zou ik dat heel simpel doen. 

Ik zou zorgen dat de fabrieken kleiner werden en niet veel ruimte in beslag namen.  

En dat de huizen niet veel te groot worden dat er veel op een straatje passen. 

En gebouwen die niet gebruikt worden vervangen door huizen of fabrieken. 

En je zou gewoon meer flats maken waardoor ze hoogte nemen en geen breedte. 

Net zoals in de stad huizen boven de winkels. 

En op het water met woonboten. 

Lege kantoren hergebruiken. Mensen bij elkaar laten wonen zonder dat hun geld 

wordt ingehouden. 

 

3.2Conclusie van het probleem 

Nederland is heel klein dus daarom moeten we zuinig doen met het natuur dat we 

hebben dus een van de beste opties is om de hoogte in te gaan (met flats) of zoveel 

mogelijk ruimtes hergebruiken. Want Nederland heeft al problemen met ruimte tekort  

Informatie van allemaal verschillende websites. 

 

 


