
aardrijkskunde p1 & p2 
 
 

een groot land 
Aardrijkskunde gaat over gebieden. Zo´n gebied kan klein zijn maar 
ook heel groot, zoals Canada. Canada kan je zien in figuur 1 en 3. In 
figuur 1 zie een overzichtskaart met belangrijke gegevens, zoals de 
bergen en steden. 
 

een dunbevolkt land 
De bevolkingsdichtheid van Canada is dunbevolkt en Nederland 
dichtbevolkt. Figuur 3 kan je zien dat de meeste Canadezen in het 
zuiden van het land wonen. In het noorden van Canada is het leeg en 
onbewoond. Dit heeft te maken met de bevolkingsspreiding. Er wonen 
bijna tot geen mensen in het noorden, omdat het daar veelste koud is, 
dat heeft te maken met het klimaat. 
 

kaartvaardigheden 
Om een kaart te kunnen lezen moeten op elke kaart 4 dingen staan: 
De titel: vertelt over welk onderwerp of gebied de kaart gaan 
Legenda: staat de betekenis van de kleuren en de symbolen op de 
kaart 
De schaal: laat zien hoeveel dat gebied op de kaart verkleind is 
noordpijl: de noordpijl is het pijltje op de kaart. 

p2 
  Het stadscentrum: hoogbouw 
In de stad zijn hele hoge gebouwen die gebouwen staan heel dicht bij 
elkaar. De straten die van oost naar west lopen heten Avenue. De 
noord zuid straten heten Street. in figuur 6 is een plattegrond. 
 



buitenwijk: laagbouw 
Buiten het centrum liggen woonwijken met bijna alleen laagbouw. De 
huizen zijn laag en vrijstaand. De wegen lopen slingerend. Er zijn ook 
grote parken. de huizen nemen veel oppervlakte op. 
 

schaalniveaus 
Bij aardrijkskunde maakt het veel uit op welk schaalniveau je werkt. 
Inzoomen doe je als je de aarde dichterbij wil halen. Je gaat dan van 
een groot gebied, zoals Canada, naar een kleiner gebied, zoals 
Calgary. Uitzoomen is omgekeerde van inzoomen. je gaat van een 
klein gebied naar een groter gebied. 
 
 

inzoomen 
              ̂  
lokale schaal [plaats] 

regionale schaal [provincie] 
nationale schaal [land] 

continentale schaal [gebieden] zoals Europa 
mondiale schaal [wereld] 

v 
uitzoomen 

 
 
 
 
 
 


