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Noord-Europa

JAARGROEP 7

DIT WEET JE NU!

LES 1

OP C RUISE DOOR NOORD - EUROPA

IJsland ligt in de Atlantische Oceaan. Het land ligt net
onder de poolcirkel. Boven de poolcirkel is het midden
in de winter de hele dag donker. In het midden van de
zomer is het altijd licht, ook ’s nachts. Op IJsland is het koud. Het
bestaat voor een groot deel uit toendra: grote vlaktes met mos en
lage struiken. Je ziet er bijna geen bomen.
Op IJsland zit de aardwarmte niet zo diep. Het kan makkelijk het
grondwater verwarmen. Dat wordt dan een warmwaterbron. Als het
water heel hard naar buiten spuit, noem je het een geiser. De kust
van Noorwegen bestaat uit kale rotsen met inhammen: fjorden.

LES 2

NOORD - EUROPA EN DE EU

De eurozone bestaat uit landen waar je met de euro kunt betalen.
Noorwegen en IJsland zijn niet lid van de EU. Je kunt er niet met de
euro betalen. Bij de grens wissel je je euro’s voor Noorse of IJslandse
kronen. Je weet nooit precies hoeveel kronen je voor je euro’s krijgt.
De wisselkoers is elke dag anders. Tussen de landen van de EU zijn
open grenzen. Je hoeft niet je paspoort te laten zien.
De mensen in Scandinavië zijn best rijk. De welvaart is er hoog. Ze
zijn vaak ook heel gezond. Ook het welzijn is er goed.
Estland, Letland en Litouwen noem je de Baltische Staten. Zij waren
een onderdeel van de Sovjet-Unie. Sinds 1991 zijn ze onafhankelijk.

LES 3

Een geiser spuit water
heel hoog de lucht in.

Fijn op een terrasje wat drinken:
de welvaart in Scandinavië is hoog.

VERDIENEN AAN BOS EN ZEE

De landen van Noord-Europa liggen allemaal aan zee. Ze doen
veel aan visserij. Ze vingen zelfs zoveel vis dat er niet genoeg meer
overbleef in de zee. Dat noem je overbevissing. Daarom zijn de
mensen viskwekerijen begonnen. De vissen worden daar in grote
bakken verzorgd tot ze groot genoeg zijn om te verkopen. Landen
uit de EU bedenken samen regels om ervoor te zorgen dat de zeeën
en oceanen niet leeggevist worden.
In Noord-Europa worden veel bossen gebruikt voor bosbouw. De
bomen groeien er voor het hout. Je noemt dat productiebossen. Alle
bomen staan op een rij en zijn even oud. Het hout wordt verwerkt
in de houtindustrie. Daar maken ze er meubels van of papier.

Dit is een productiebos.
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