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Inhoudsopgave 

 

  Inleiding  blz  

1. de ligging blz  

2. het landschap blz  

3. de bevolking                         blz  

4. bestaansbronnen blz  

5. cultuur blz   

Bronnen blz 
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Inleiding 

 

 
Mijn werkstuk gaat over  
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Hoofdstuk 1: De ligging 

  

In welk werelddeel ligt het land?    

Maak een kaartje met http://www.sip.be/dpb/aardr/blinde%20kaarten.htm 

 

Buurlanden: Aan welk land grenst het land? 

Grenst het land aan zeeën? 

Hoe groot is het land?  

Hoe heet de hoofdstad van het land? 

 

 

http://www.sip.be/dpb/aardr/blinde%20kaarten.htm
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Hoofdstuk 2: Het landschap.  

 
Heeft het land bergen? Maak een hoogtekaart.  

Heeft het land vulkanen? 

Welk deel van het land is laag? 

Heeft het land veel rivieren ? 

Heeft het land meren, merengebieden? 

Heeft het land schiereilanden? 

Heeft het land baaien, golven? 

Heeft het land landengtes? 

Heeft het land zeestraten? 

Hoe is het klimaat van het land? Maak een neerslagkaart.  

Heeft het land een bijzondere begroeiing van planten, bomen, struiken?  

Heeft het land bijzondere dieren? 

Hebben de mensen op een duidelijk zichtbare manier de natuur veranderd? 

(bv. Polders, dijken, kanalen, stuwmeren).
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Hoofdstuk 3: De bevolking 
 

 

Hoeveel mensen wonen er in het land? 

Hoeveel mensen wonen er op 1 vierkante kilometer? 

Tot welk ras, of rassen behoren de bewoners van het land? 

Welke taal of talen spreken de mensen? 

Welke godsdienst hebben de mensen? 

Welke staatsvorm heeft het land? (koninkrijk, republiek,…) 

Wie is het staatshoofd? 

Wordt de volksvertegenwoordiging democratisch gekozen? 

Is er een samenwerking met andere landen? 

Wat is de munteenheid van het land? 

Wat is het internationaal kenteken op de auto’s van het land? 
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Hoofdstuk 4: Bestaansbronnen 
 

Welke delfstoffen heeft het land en op welke plaatsen worden ze gewonnen? 

Welke energiebronnen gebruikt het land? (aardgas, aardolie, kernenergie, 

waterkracht, windkracht). 

Noem de belangrijkste industriesteden of industriegebieden en schrijf op 

welke industrie je er vindt. 

Hoe is het bodemgebruik van het land? (landbouw, veeteelt, bosbouw, wonen). 

Is er veel visvangst? 

Is er toerisme? Waar? Welk soort?  

Wat voert het land in en uit? 
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Hoofdstuk 5: De cultuur. 
 

Kunst: bouwkunst, schilderkunst, schrijvers, toneel, ….  

Zijn er beroemde mensen die uit dit land komen? 

Zijn er bouwwerken  die beroemd zijn over de hele wereld? 

Sport: beoefent de bevolking sport die typerend zijn voor dat land? 

Zijn er klederdrachten? 

Welk stukje geschiedenis is belangrijk voor het land? 
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Bronvermelding 

 

Internet: 

http://www. 

 

Boeken: 

Titel: Schrijver: 
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