
Kwartet bestaansmiddelen 

Introductie 
Dit kwartet heb ik ontwikkeld om studenten en leerlingen wegwijs te maken in het principe van de 

locatiefactoren: afhankelijk van het product of de dienst die je aanbiedt, kies je voor een specifieke 

locatie. Voor de voorbeelden heb ik me laten inspireren door de eerste druk van het boekje ‘Basiskennis 

Aardrijkskunde’ van Roger Baltus, de rest is zelf verzonnen. De regels van het kwartetten heb ik er niet 

bij; dat weten studenten meestal zelf wel. Mijn ervaring is dat studenten verrassend fanatiek bezig 

kunnen zijn met dit een beetje suffe spelletje… 

 

Lesideeën 
 In groepjes van 3 of 4 spelen studenten dit kwartetspel, dat duurt ongeveer 20 à 30 minuten. Als 

je weinig tijd hebt, of studenten met weinig voorkennis, kan je de laatste drie kwartetten 

(overheid kan kiezen, kan overal/digitaal en buitengebied) eruit laten. Dat maakt het 

overzichtelijker en het spelletje makkelijker/sneller. 

 Je kan studenten in groepjes laten nadenken over een vijfde voorbeeld van elk kwartet, inclusief 

de beschrijving zoals die op het kaartje zou komen. 

 Je kan de namen van de voorbeelden op één kaartje zetten en de naam van het kwartet waar ze 

toe behoren op een ander (en dat voor alle kwartetten). Laat de studenten puzzelen welke 

voorbeelden bij welk kwartet zouden horen (en waarom). 

 

Oproep 
 Het samenstellen van dit kwartetspel duurde wel even, dus ik heb weinig tijd gestoken in de lay-

out. Wanneer iemand dat zou willen/kunnen verbeteren, dan graag! Neem even contact op, dan 

stuur ik je het Word-bestand. 

 In de categorie ‘Lichte industrie – Afzetmarktgebonden’ vind ik zelf het voorbeeld van de 

garnalenpeller niet zo sterk: dat gebeurt toch vaak in Marokko, eerder vanwege de nabijheid 

van de goedkope (en gespecialiseerde?) arbeidsmarkt dan vanwege de nabijheid tot de 

afzetmarkt… Weet iemand een goed alternatief in deze categorie? 

 Mocht je bij het bekijken of gebruiken nog andere (inhoudelijke, didactische of andere) tips 

bedenken, dan houd ik me daarvoor aanbevolen. Dit is zeker geen perfect product, ik wil het 

nog graag verbeteren. 

 

 

Anouk Adang - docent Aardrijkskunde 
Hogeschool Utrecht 
anouk.adang@hu.nl 



   

 

  

Olieraffinaderij Chemische fabriek 

Hoogovens Steenfabriek 

 

Zware industrie 
 

Hier worden grondstoffen verwerkt. Dit vind je 
vooral waar de grondstoffen gedolven worden 

of bij een grote haven. 
 
 

 
Olieraffinaderij: Deze vind je in de haven, daar 
kan de ruwe aardolie makkelijk aangevoerd 
worden en zit je dicht bij de verwerkende 
industrie. 
 

 

Olieraffinaderij Chemische fabriek 

Hoogovens Steenfabriek 

 

Zware industrie 
 

Hier worden grondstoffen verwerkt. Dit vind je 
vooral waar de grondstoffen gedolven worden 

of bij een grote haven. 
 
 

 
Steenfabriek: Rivierklei uit de uiterwaarden 
wordt verwerkt tot bakstenen, dakpannen en 
tegels. Die vind je dus langs de grote rivieren! 
 

 

Olieraffinaderij Chemische fabriek 

Hoogovens Steenfabriek 

 

Zware industrie 
 

Hier worden grondstoffen verwerkt. Dit vind je 
vooral waar de grondstoffen gedolven worden 

of bij een grote haven. 
 
 

 
Chemische fabriek: Die vind je in de haven, 
daar kan de grondstof makkelijk aangevoerd 
worden en de halffabricaten afgevoerd. 
 

 

Textielindustrie Mode-ontwerper 

Hightechindustrie Gamedeveloper 

 

Lichte industrie - arbeidsmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten zijn 

afhankelijk van de arbeid van werknemers. Die 
arbeiders moeten goedkoop zijn of goed 

opgeleid of met een ander soort specialisatie. 
Bij die arbeiders wordt het bedrijf gevestigd. 

 

 
Textielindustrie: Voor grote fabrieken waar 
kleding wordt gemaakt, is Nederland te duur 
geworden. Zij gaan op zoek naar gebieden met 
lagere lonen, vooral in Zuid(-Oost)-Azië, maar 
bijvoorbeeld ook Tunesië of Turkije. 
 

 

Olieraffinaderij Chemische fabriek 

Hoogovens Steenfabriek 

 

Zware industrie 
 

Hier worden grondstoffen verwerkt. Dit vind je 
vooral waar de grondstoffen gedolven worden 

of bij een grote haven. 
 
 

 
Hoogovens: Hier zijn zoveel grondstoffen voor 
nodig dat de aanvoer van grondstoffen (in de 
haven) het belangrijkste is. 
 

 

Textielindustrie Mode-ontwerper 

Hightechindustrie Gamedeveloper 

 

Lichte industrie - arbeidsmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten zijn 

afhankelijk van de arbeid van werknemers. Die 
arbeiders moeten goedkoop zijn of goed 

opgeleid of met een ander soort specialisatie. 
Bij die arbeiders wordt het bedrijf gevestigd. 

 

Modeontwerper: Dure modehuizen vind je 
vooral in Parijs, Milaan, Antwerpen en binnen 
Nederland ook veel in Arnhem. Hier zitten 
opleidingen en wonen mensen met specifieke 
vaardigheden, die dus heel goed kunnen 
helpen in je atelier. 
 
 

 



   

 

  

Textielindustrie Mode-ontwerper 

Hightechindustrie Gamedeveloper 

 

Lichte industrie - arbeidsmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten zijn 

afhankelijk van de arbeid van werknemers. Die 
arbeiders moeten goedkoop zijn of goed 

opgeleid of met een ander soort specialisatie. 
Bij die arbeiders wordt het bedrijf gevestigd. 

 

Hightechindustrie: Een stad als Eindhoven heeft 
een belangrijke technische universiteit en 
vanwege de Philipsfabrieken die hier lang 
gevestigd zijn (geweest) ook een grote groep 
mensen die heel goed zijn in het ontwerpen en 
maken van hightech-producten. 
 

 Broodfabriek Timmerman 

Garnalenpeller Assemblage 

 

Lichte industrie - afzetmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten willen graag 
dicht bij de klanten zitten vanwege de kosten 
voor transport van het voltooide product, het 
contact met de klanten of de versheid van de 

producten.  

Timmerman: Voor het op maat maken van 
deuren en kozijnen, trappen of meubels, is het 
handig om een beetje in de buurt van je 
klanten te zitten. Zo kan je makkelijk langs voor 
het opmeten en afleveren. In de binnenstad is 
ruimte te duur, dus is een industriegebied een 
goede locatie. 

 

Textielindustrie Mode-ontwerper 

Hightechindustrie Gamedeveloper 

 

Lichte industrie - arbeidsmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten zijn 

afhankelijk van de arbeid van werknemers. Die 
arbeiders moeten goedkoop zijn of goed 

opgeleid of met een ander soort specialisatie. 
Bij die arbeiders wordt het bedrijf gevestigd. 

 

Gamedeveloper: Het ontwikkelen van games 
gebeurt vooral in steden waar je veel  
opleidingen hebt war dit van belang is en waar 
je jonge, creatieve mensen kan werven voor 
jouw bedrijf. 
 

 
Broodfabriek Timmerman 

Garnalenpeller Assemblage 

 

Lichte industrie - afzetmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten willen graag 
dicht bij de klanten zitten vanwege de kosten 
voor transport van het voltooide product, het 
contact met de klanten of de versheid van de 

producten.  
 

 
Garnalenpeller: Om de garnaaltjes nog een 
beetje vers te houden, worden ze na de vangst  
aan de wal gepeld en daarna in kleine porties 
verpakt en naar de winkels gebracht. 
 

 

Broodfabriek Timmerman 

Garnalenpeller Assemblage 

 

Lichte industrie - afzetmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten willen graag 
dicht bij de klanten zitten vanwege de kosten 
voor transport van het voltooide product, het 
contact met de klanten of de versheid van de 

producten.  
 

Broodfabriek: Het meeste brood dat je in de 
supermarkt kan kopen, wordt gebakken in een 
broodfabriek niet ver van jouw woonplaats. 
Met deze verse producten wil je geen langer 
transport dan nodig is en vestig je je dus in de 
buurt van de klanten. 

 
Broodfabriek Timmerman 

Garnalenpeller Assemblage 

 

Lichte industrie - afzetmarktgebonden 
 

Hier worden halffabricaten verwerkt tot 
eindproducten. Deze producenten willen graag 
dicht bij de klanten zitten vanwege de kosten 
voor transport van het voltooide product, het 
contact met de klanten of de versheid van de 

producten.  
 

 
Assemblage: Assembleren is het in elkaar 
zetten van een product. Meestal worden de 
kleine onderdelen uit verschillende landen 
aangevoerd en in de buurt van de klant in 
elkaar gezet, verpakt en gelabeld.  

 



   

 

  

Juwelier Restaurant 

Boekwinkel Bioscoop 

 

Luxegoederen (gespecialiseerd) kleinschalig 
 

Het aanbod van gespecialiseerde diensten en 
de verkoop van gespecialiseerde goederen, die 
niet veel ruimte innemen, vind je vooral in het 
stadscentrum. Hier komen veel mensen, vaak 
ook met als doel om te winkelen of op zoek 
naar dit specifieke product of deze dienst. 

Juwelier: Je gaat niet elke week naar de 
juwelier om iets nieuws te kopen. De 
producten zijn duur en je komt er maar weinig. 
Daarom kiezen juweliers ervoor om een locatie 
te kiezen waar veel mensen naartoe kunnen 
komen en waar je zichtbaar bent. Vaak een 
grote winkelstraat in het stadscentrum. 
 

 Juwelier Restaurant 

Boekwinkel Bioscoop 

 

Luxegoederen (gespecialiseerd) kleinschalig 
 

Het aanbod van gespecialiseerde diensten en 
de verkoop van gespecialiseerde goederen, die 
niet veel ruimte innemen, vind je vooral in het 
stadscentrum. Hier komen veel mensen, vaak 
ook met als doel om te winkelen of op zoek 
naar dit specifieke product of deze dienst. 

Bioscoop: Er kunnen honderden mensen naar 
dezelfde film komen kijken in een bioscoop. 
Daarom vind je hen vaak in het stadscentrum: 
daar komen veel mensen en dus veel klanten 
en de klanten vinden het fijn om een 
bioscoopbezoek te combineren met shoppen, 
uit eten gaan of ergens iets drinken. 
 

 

Juwelier Restaurant 

Boekwinkel Bioscoop 

 

Luxegoederen (gespecialiseerd) kleinschalig 
 

Het aanbod van gespecialiseerde diensten en 
de verkoop van gespecialiseerde goederen, die 
niet veel ruimte innemen, vind je vooral in het 
stadscentrum. Hier komen veel mensen, vaak 
ook met als doel om te winkelen of op zoek 
naar dit specifieke product of deze dienst. 

 
Restaurant: Restaurants die méér zijn dan een 
eetcafé of snackbar vind je meestal in het 
centrum van wat grotere plaatsen. Mensen zijn 
daar vanwege hun werk, omdat het goed 
bereikbaar is en gezellig.  
 

 
Supermarkt Drogist 

Slager Fietsenmaker 

 

Dagelijkse goederen 
 

In elke woonwijk vind je een aanbod van 
winkels waar mensen regelmatig komen. Zij zijn 
niet bereid om grote afstanden af te leggen om 
deze dingen te kopen en dus vestigt de 
winkelier zich in een gebied waar veel mensen 
in de buurt wonen. 

 
Supermarkt: omdat je waarschijnlijk bijna 
dagelijks naar de supermarkt gaat, vind je het 
niet fijn om daar ver voor te moeten reizen. Je 
wil erheen kunnen lopen of fietsen, daarom zijn 
supermarkten in elke wijk wel te vinden.  
 

 

Juwelier Restaurant 

Boekwinkel Bioscoop 

 

Luxegoederen (gespecialiseerd) kleinschalig 
 

Het aanbod van gespecialiseerde diensten en 
de verkoop van gespecialiseerde goederen, die 
niet veel ruimte innemen, vind je vooral in het 
stadscentrum. Hier komen veel mensen, vaak 
ook met als doel om te winkelen of op zoek 
naar dit specifieke product of deze dienst. 

 
Boekwinkel: Winkels waar je (bijna) alleen maar 
boeken kan kopen vind je vooral in de 
stadscentra van wat grotere plaatsen. Je komt 
niet elke dag bij de boekwinkel en door op die 
locatie te zitten, kunnen ze een grotere 
klantenkring bedienen. 
 

 Supermarkt Drogist 

Slager Fietsenmaker 

 

Dagelijkse goederen 
 

In elke woonwijk vind je een aanbod van 
winkels waar mensen regelmatig komen. Zij zijn 
niet bereid om grote afstanden af te leggen om 
deze dingen te kopen en dus vestigt de 
winkelier zich in een gebied waar veel mensen 
in de buurt wonen. 

Drogist: Even iets halen tegen je verkoudheid  
of je hebt nieuwe shampoo nodig: het is heel 
prettig voor consumenten als er een drogist in 
de buurt zit, zodat ze niet hoeven te wachten 
tot bijvoorbeeld het weekend wanneer ze weer 
in het stadscentrum zijn. Deze spullen heb je 
NU nodig! 
 

 



   

 

  

Supermarkt Drogist 

Slager Fietsenmaker 

 

Dagelijkse goederen 
 

In elke woonwijk vind je een aanbod van 
winkels waar mensen regelmatig komen. Zij zijn 
niet bereid om grote afstanden af te leggen om 
deze dingen te kopen en dus vestigt de 
winkelier zich in een gebied waar veel mensen 
in de buurt wonen. 

 
Slager: Een slager is een voorbeeld van iemand 
die een product verkoopt waar je niet een half 
uur voor wilt reizen. Slagers vind je in 
woonwijken, zodat je bij het boodschappen 
doen meteen worstjes of kipfilet kan 
meenemen. 

 
Meubelwinkel Bouwmarkt 

Autodealer Groothandel (AH XL) 

 

Grootschalige goederen 
 

De bedrijven die deze goederen verkopen, 
hebben veel ruimte nodig als showroom en 

vaak ook voor opslag (magazijn). Die ruimte is 
te duur in de binnenstad en daarom vind je ze 
vaak aan de randen van de stad. Dat maakt ze 
ook goed bereikbaar voor mensen die met de 

auto komen, soms zelfs van buiten de stad.   
 

Bouwmarkt: Als je naar een bouwmarkt gaat, 
wil je wel je spullen in de achterbak gooien. 
Veel ruimte voor opslag en parkeren is 
belangrijk, dus die bouwmarkten vind je aan de 
rand van de stad.   

 

Supermarkt Drogist 

Slager Fietsenmaker 

 

Dagelijkse goederen 
 

In elke woonwijk vind je een aanbod van 
winkels waar mensen regelmatig komen. Zij zijn 
niet bereid om grote afstanden af te leggen om 
deze dingen te kopen en dus vestigt de 
winkelier zich in een gebied waar veel mensen 
in de buurt wonen. 

 
Fietsenmaker: wat handig dat je lopend naar de 
fietsenmaker kan als je weer een platte band 
hebt of je ketting eraf ligt. Er zijn natuurlijk 
specialisten, maar de gewone fietsenmaker 
vind je in veel  woonwijken. 
 

 
Meubelwinkel Bouwmarkt 

Autodealer Groothandel (AH XL) 

 

Grootschalige goederen 
 

De bedrijven die deze goederen verkopen, 
hebben veel ruimte nodig als showroom en 

vaak ook voor opslag (magazijn). Die ruimte is 
te duur in de binnenstad en daarom vind je ze 
vaak aan de randen van de stad. Dat maakt ze 
ook goed bereikbaar voor mensen die met de 

auto komen, soms zelfs van buiten de stad.   
 

Autodealer: Bij een autodealer kom je niet elke 
week, dus een beetje reizen is niet erg. Wel 
hebben ze veel ruimte nodig, dus een locatie 
aan de rand van de stad, bij grote wegen, is 
ideaal.  

 

Meubelwinkel Bouwmarkt 

Autodealer Groothandel (AH XL) 

 

Grootschalige goederen 
 

De bedrijven die deze goederen verkopen, 
hebben veel ruimte nodig als showroom en 

vaak ook voor opslag (magazijn). Die ruimte is 
te duur in de binnenstad en daarom vind je ze 
vaak aan de randen van de stad. Dat maakt ze 
ook goed bereikbaar voor mensen die met de 

auto komen, soms zelfs van buiten de stad.   

Meubelwinkel: Veel ruimte, veel mensen die 
met de auto komen en grote vrachtwagens die 
spullen komen afleveren. Voor een 
meubelwinkel is een locatie aan de rand van de 
stad, bij de snelweg het meest gunstig.  En 
dicht bij elkaar, want klanten willen vergelijken. 
 

 Meubelwinkel Bouwmarkt 

Autodealer Groothandel (AH XL) 

 

Grootschalige goederen 
 

De bedrijven die deze goederen verkopen, 
hebben veel ruimte nodig als showroom en 

vaak ook voor opslag (magazijn). Die ruimte is 
te duur in de binnenstad en daarom vind je ze 
vaak aan de randen van de stad. Dat maakt ze 
ook goed bereikbaar voor mensen die met de 

auto komen, soms zelfs van buiten de stad.   

Groothandel (AH XL): Mega-supermarkten, 
zoals AH XL, of  groothandels (Panos, Makro, 
Sligro) waar ook wel particulieren komen, 
hebben een locatie nodig met veel ruimte voor 
opslag en parkeren en in de buurt van de grote 
wegen. Aan de rand van de stad! 

 



   

 

  

Distributiecentrum Pretpark 

Saunacomplex Vakantiepark 

 

Buitengebied (bereikbaar & veel ruimte) 
 

Voor deze diensten is bereikbaarheid en veel 
(goedkope) ruimte erg belangrijk. Dit zijn geen 
plekken waar consumenten dagelijks komen, ze 
zijn vaak bereid om een grote afstand af te 
leggen om hier te komen. 
 

 
Distributiecentrum: bij een distributiecentrum 
komen geen klanten, dus een 
distributiecentrum vind je verder weg van de 
steden, maar wel in de buurt van grote 
snelwegen. 
 

 
Distributiecentrum Pretpark 

Saunacomplex Vakantiepark 

 

Buitengebied (bereikbaar & veel ruimte) 
 

Voor deze diensten is bereikbaarheid en veel 
(goedkope) ruimte erg belangrijk. Dit zijn geen 
plekken waar consumenten dagelijks komen, ze 
zijn vaak bereid om een grote afstand af te 
leggen om hier te komen. 
 

 
Vakantiepark: Een fijn huisje op het platteland, 
waar je met familie of vrienden kan fietsen, 
wandelen of spelen in het bos, of op het strand, 
of in de weilanden. Die vakantieparken vind je 
overal… in het buitengebied! 
 

 

Distributiecentrum Pretpark 

Saunacomplex Vakantiepark 

 

Buitengebied (bereikbaar & veel ruimte) 
 

Voor deze diensten is bereikbaarheid en veel 
(goedkope) ruimte erg belangrijk. Dit zijn geen 
plekken waar consumenten dagelijks komen, ze 
zijn vaak bereid om een grote afstand af te 
leggen om hier te komen. 

 
Pretpark: natuurlijk heeft een leuk, groot 
pretpark veel ruimte nodig. Ook is uitgebreide 
parkeergelegenheid een pré. Omdat klanten 
hier voor een hele dag naartoe komen en niet 
zo vaak, is het niet erg als zij verder moeten 
rijden. Walibi Holland, de Efteling, Slagharen, 
Duinrell, allemaal voorbeelden buiten de stad.  

 
Website ontwerper Auteur 

Webwinkel eigenaar e-therapeut 

 

Kan ‘overal’/digitaal 
 

Deze diensten kunnen van overal aangeboden 
worden, vooral door de opkomst van het 

internet. Soms is een afspraak waarbij je elkaar 
in levende lijve ziet nodig, maar meestal kan je 
alles met e-mail, Skype en andere programma’s 

oplossen. 
 

 
Website ontwerper: Behalve af en toe overleg 
met je opdrachtgever(s), kan je zelf bepalen 
waar je je werk uitvoert. Handig!  
 

 

Distributiecentrum Pretpark 

Saunacomplex Vakantiepark 

 

Buitengebied (bereikbaar & veel ruimte) 
 

Voor deze diensten is bereikbaarheid en veel 
(goedkope) ruimte erg belangrijk. Dit zijn geen 
plekken waar consumenten dagelijks komen, ze 
zijn vaak bereid om een grote afstand af te 
leggen om hier te komen. 

 
Saunacomplex: kleine sauna’s vind je ook in 
steden of in hotels, maar de uitgebreide 
saunacomplexen toch vooral daarbuiten. Op 
een rustgevende plek, waar je als klant naartoe 
komt om een hele dag te genieten van de 
faciliteiten en de natuur (en de 
parkeerplekken). 

 
Website ontwerper Auteur 

Webwinkel eigenaar e-therapeut 

 

Kan ‘overal’/digitaal 
 

Deze diensten kunnen van overal aangeboden 
worden, vooral door de opkomst van het 

internet. Soms is een afspraak waarbij je elkaar 
in levende lijve ziet nodig, maar meestal kan je 
alles met e-mail, Skype en andere programma’s 

oplossen. 
 

 
Auteur:  Het kan natuurlijk dat je zelf niet op 
elke plek inspiratie vindt, maar in principe heb 
je weinig nodig om een succesvolle ‘dienst’ te 
verlenen. Je uitgever, pers, die hoef je niet elke 
dag tegen te komen… 
 

 



   

 

 

Website ontwerper Auteur 

Webwinkel eigenaar e-therapeut 

 

Kan ‘overal’/digitaal 
 

Deze diensten kunnen van overal aangeboden 
worden, vooral door de opkomst van het 

internet. Soms is een afspraak waarbij je elkaar 
in levende lijve ziet nodig, maar meestal kan je 
alles met e-mail, Skype en andere programma’s 

oplossen. 
 

Webwinkel eigenaar: Vanwege de 
bezorgkosten is opereren vanuit Nederland wel 
handig als je doelgroep hier zit, maar verder 
zou je je bedrijfje overal wel kunnen vestigen. 
Zorg voor een computer, internet, een product 
en een website… maakt niet uit waar! 
 

 Basisschool DUO 

Universiteit Ministerie 

 

Overheid kan kiezen 
 

Afhankelijk van de doelgroep en de functie van 
een instelling, kan de overheid zelf de locatie 
kiezen. Soms betekent dat in een woonwijk, 

soms juist heel ergens anders. 
 

 
DUO: Sommige instellingen zoals DUO 
(Groningen), de belastingdienst (Groningen) of 
het CBS (Heerlen) worden expres in gebieden 
gevestigd waar er weinig werkgelegenheid is. 
Zo helpt de overheid om de regionale 
economie te stimuleren. 
 

 

Website ontwerper Auteur 

Webwinkel eigenaar e-therapeut 

 

Kan ‘overal’/digitaal 
 

Deze diensten kunnen van overal aangeboden 
worden, vooral door de opkomst van het 

internet. Soms is een afspraak waarbij je elkaar 
in levende lijve ziet nodig, maar meestal kan je 
alles met e-mail, Skype en andere programma’s 

oplossen. 
 

 
E-therapeut: Als je je cliënten (vooral) online 
helpt met hun problemen, maakt het niet uit 
waar je gevestigd bent, als je maar een goede 
internetverbinding hebt!  
 

 
Basisschool DUO 

Universiteit Ministerie 

 

Overheid kan kiezen 
 

Afhankelijk van de doelgroep en de functie van 
een instelling, kan de overheid zelf de locatie 
kiezen. Soms betekent dat in een woonwijk, 

soms juist heel ergens anders. 
 

Universiteit: De universiteiten van Nederland 
zijn een beetje verspreid over het land, met 
een duidelijke concentratie in de grotere 
steden. Soms zitten universiteiten in oude 
gebouwen in de binnenstad, maar steeds vaker 
aan de rand van de stad, waar ruimte 
goedkoper is, gebouwen moderner en de 
bereikbaarheid met ov en fiets gegarandeerd. 

 

Basisschool DUO 

Universiteit Ministerie 

 

Overheid kan kiezen 
 

Afhankelijk van de doelgroep en de functie van 
een instelling, kan de overheid zelf de locatie 
kiezen. Soms betekent dat in een woonwijk, 

soms juist heel ergens anders. 
 

 
Basisschool: Er zijn duizenden basisscholen in 
Nederland, in elke woonwijk vind je er 
tenminste één. In dunbevolkte gebieden 
moeten ze een beetje verspreid worden, want 
kinderen moeten niet te ver hoeven reizen 
voor hun school. 
 

 
Basisschool DUO 

Universiteit Ministerie 

 

Overheid kan kiezen 
 

Afhankelijk van de doelgroep en de functie van 
een instelling, kan de overheid zelf de locatie 
kiezen. Soms betekent dat in een woonwijk, 

soms juist heel ergens anders. 
 

Ministerie:De meeste ministeries, zoals dat van 
Infrastructuur & Milieu, zijn in Den Haag 
gevestigd. Dicht bij de Eerste en Tweede Kamer 
en in het centrum van de politieke macht van 
Nederland. Daarom hebben lobbygroepen en 
anderen die de macht willen beïnvloeden óók 
weer een kantoor in Den Haag… en ga zo maar 
door! 
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