
   

Leerling - informatie 

China      
- De landbouw in China -  

Inleiding 

Jullie weten inmiddels dat in China veel rijst wordt gegeten, maar waar 

halen ze al die rijst vandaan? Hoe groeit de rijst? En, wat zijn nog meer 

bekende landbouwproducten in China? Hoe is het klimaat in China? Dat, en 

nog veel meer, komen jullie deze les allemaal te weten! 

Veel plezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden 

naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en 

   
Als je aan de landbouw in China denkt, welke dingen komen er 

dan in je op? En in welk werelddeel ligt China? Denk hier in 

tweetallen over na en schrijf het op.   
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 Als je niet weet waar China ligt, zoek je dat in tweetallen op in de 
atlas. Zoek in de atlas of je nog meer informatie kunt vinden over China: 

de buurlanden, belangrijke rivieren, het klimaat (of heeft China 

meerdere klimaten?), de landbouw enz. En wat vind je zelf nog 

belangrijke informatie die je in de atlas gevonden hebt? Schrijf dit ook 

allemaal op het lijstje hierboven.  

 

Landbouw China 

Hoewel maar 10% van de grond in China geschikt is voor de landbouw 

is de landbouw erg belangrijk in China. De meest verbouwde producten 

zijn: rijst, katoen, thee, tarwe en suikerriet.  
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Weetje… 

 … Thee komt 

van oorsprong uit 

China. De 

chinezen waren de 

eersten die thee 

dronken. Sindsdien 

is China een echte 

theecultuur.  

 

Pagina 2 

Thee verbouwen 

In China worden nog meer producten verbouwd, zoals thee en tarwe.  

China is een echt ‘thee land’. Er werd daarom ook heel veel thee 

verbouwd. Niet alle thee blijft in China. Veel wordt geëxporteerd, ook 

naar Nederland!  

 Gebruiken jullie thuis ook altijd theezakjes om thee te maken? 
Zo groeien die zakjes natuurlijk niet aan de boom en zo komen ze 

ook niet uit de grond. Hoe denk jij dat thee verbouwd wordt? 
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 Stelling:  Vanwege de vele slavenarbeid op theeplantages in China 
moeten wij geen thee uit China meer drinken.  

Ben jij het eens/oneens met deze stelling? Waarom? 
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 Je hebt je deze les verdiept in het klimaat en de landbouw van 

China. Je krijgt een artikel over de vervuiling van de grond in China. Lees 

dat aandachtig door.  

 Wat vind je er van?  

 Waarom is het zo erg dat de grond zo vervuild wordt?  

 Welke gevolgen heeft dat?  

 En wat zou er aan gedaan kunnen worden? Weet jij een oplossing? 

 

Je schrijft een keigoed artikel als reactie op het artikel dat je krijgt. Daarin 

verwerk je de bovenstaande punten. Heel veel succes!!  

 

Rijst verbouwen 

In China wordt veel rijst gegeten, meestal zelfs drie keer per dag. 

Gelukkig wordt er in China ook veel rijst verbouwd.  Weet jij de juiste 

stappen die genomen moeten worden om rijst te verbouwen? Nummer 

van 1 tot 8. 

 

....... De velden worden bevloeid met water, doordat men het water  

 uit kanalen of rivieren over het land laat stromen door gaten in  

 de wallen die elk rijstveld omgeven 

....... De velden moeten drogen 

....... De grond wordt gereed gemaakt om zaadjes te planten 

....... De zaadjes worden met de hand gezaaid 

....... De gaten in de wallen worden dichtgemaakt 

....... De rijstplanten worden geoogst 

....... Er moet 10 cm water op de velden blijven staan tijdens de  

 groeiperiode 

....... De blaadjes worden geel, het is tijd om het water weg te laten  

 lopen 

 

 
 

 

 

Weetje… 

 … In China 

wordt vaak 3 

keer per jaar rijst 

geoogst. Dat 

komt door het 

geschikte klimaat:  

warm en vochtig. 

Rijstplantjes 

hebben veel 

water nodig 
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