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IJsland

Denemarken

Grootte:       103 000 km²
Bevolking:           300 000
Hoofdstad:       Reykjavik

Grootte:         43 100 km²
Bevolking:      5,4 miljoen
Hoofdstad:   Kopenhagen

(Republiek)

(Koninkrijk)Wist je dat?

IJsland is het grootste vulkaaneiland ter 
wereld.

De hooglanden in het midden van het eiland is 
een soort van woestijn en dus onbewoonbaar. Het 
voormalige bosbestand werd grotendeels gekapt.

Tot op de dag van vandaag zijn er tal van 
gletsjers en watervallen. Beroemd zijn ook de 
geisers, die warm water uit het binnenste van 
de aarde naar buiten spuiten.

Het hele eiland is dunbevolkt. Meer dan 90% 
van de bevolking woont in steden.

Hier zijn de IJslandse paarden en vele vogel-
soorten thuis. De papegaaiduiker is het onof-
fi ciële wapendier.

Het nationale gerecht van IJsland is han-
gikjöt. Het is gerookt lamsvlees met een zoete 
saus, erwten en aardappelen.

Wist je dat?

Tot Denemarken behoren ook Groenland (4/5 
van de bevolking is Inuit) en de Faeröer-eilanden.

              Zoek in de Atlas de Faeröer eilanden en Groenland!

Geiser IJsland paard
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De Noord-Europese landen

De noordelijke landen Denemarken, Zweden, Noorwe-
gen en Finland, vormen samen met de Britse eilanden, 
de Baltische staten en het noordwesten van Rusland 
Noord-Europa. De Noord-Europese landen omvatten 
ook IJsland, Åland, Groenland en de Faeröer Eilanden.

Denemarken is een 
vlak land en bestaat 
voor een derde uit 
eilanden. Het grootste 
eiland is Seeland.

Een beroemde Deense sprookjesschrijver is 
Hans Christian Andersen. Zoek op het internet 
informatie over hem!

Ook de uitvinder 
van de Lego stenen 
komt uit Denemar-
ken. Het eerste 
Legoland attractie-
park werd in 1968 in 
Billund geopend.
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Zoek de noordpool-
cirkel in de Atlas!

Wist je dat?

Ten noorden van de poolcirkel 
(scheiden de polaire gebieden 
van de gematigde zone), gaat in 
de zomer de zon ook ‛s nachts 
niet onder! Daarom worden de 
winters gekenmerkt door een 
lange duisternis.

 Noorwegen wordt ook wel 
„Land van de trollen en fjorden“ 
genoemd. Fjorden zijn inhammen 
in een bergachtige kust.

Zweden wil in de komende 20 - 
30 jaar volledig onafhankelijk 
zijn van olie-import. Water- en 
kerncentrales zullen het groot-
ste deel van de energie leveren. 
Auto‛s zullen op biobrandstof 
rijden.

Noorwegen heeft de hoogste 
levensstandaard ter wereld! Het 
land dankt dit aan zijn grote 
olievelden. 

In 1994 heeft Noorwegen in 
een referendum tegen toetre-
ding tot de EU gestemd. Het is 
dan ook geen lid!

Wist je dat?

De Zweedse bevolking heeft 
een sterk milieubewustzijn. Zo 
heeft Zweden als eerste Eu-
ropese land ongeveer 100 jaar 
geleden natuurgebieden inge-
richt.

Zweden is een koninkrijk.
Momenteel is het staatshoofd, 
koning Carl Gustaf XVI.

Op de eerste zaterdag na 
21 juni wordt het traditionele 
„midzomerfeest“ gevierd.
Daarbij wordt om een versierde 
boom gedanst.

Typisch Zweeds:
Het knäckebröd

Wist je dat?

Finland heeft de bijnaam ‚het land 
van de duizend meren „. Eigenlijk 
zijn er meer dan 180.000 meren!

Driekwart van het land is be-
dekt met bossen (voornamelijk 
dennen, sparren, berken). Daar-
door is de houtindustrie een 
belangrijke industrie geworden. 
De hoogste opbrengst wordt 
echter bereikt met de export 
van mobiele telefoons.

Het woongebied van de Sami, 
die ook wel “Lappen” worden 
genoemd (Zweeds: lappar = tod-
den, lappen), strekt zich tegen-
woordig over de landen Noorwe-
gen, Zweden, Finland en Rusland 
uit. Hun eerste levensbehoeften 
vormen voor een deel nog steeds 
de rendieren.

Probeer de contouren van Noorwe-
gen, Zweden en Finland te tekenen. 
Vul je landkaart met alle informatie 
in, die je op dit werkblad vindt. Neem 
een atlas als hulpmiddel!

Merenlandschap

De Noord-Europese landen

Grootte:       324 000 km²
Bevolking:          5 miljoen
Hoofdstad:               Oslo

Grootte:       450 000 km²
Bevolking:       9,4 miljoen
Hoofdstad:      Stockholm

Grootte:       338 000 km²
Bevolking:        5,2 miljoen
Hoofdstad:          Helsinki

Noorwegen FinlandZweden




