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Wijzer! Aardrijkskunde groep 7 – H3 Mensen in Europa Naam   

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 1
Doel: Om te lezen

Steden en dorpen
Ben jij een stadsmens of houd je 
meer van rust en natuur? In steden 
wonen mensen dicht op elkaar. 
Daar is de bevolkingsdichtheid 
groot. Veel grote steden liggen aan 
een rivier. Vroeger werden 
producten vooral over water 
vervoerd. Langs de rivieren 
ontstonden toen handelssteden. 
Ook nu nog moeten steden goed 
bereikbaar zijn, over het water én 
over land. Daarom liggen steden 
ook vaak in vlakke gebieden en  

dalen. In de steden zijn veel 
voorzieningen, zoals ziekenhuizen, 
bibliotheken en winkels. Op het 
platteland is de bevolkingsdichtheid 
veel kleiner. Mensen wonen er 
verspreid in dorpen. Er zijn minder 
voorzieningen, maar het is er 
rustiger en schoner. De verdeling 
van mensen over een gebied 
noem je bevolkingsspreiding. Als 
overal ongeveer even veel mensen 
wonen, is de bevolkingsspreiding 
gelijkmatig.

Een dorp in Polen.

de bevolkingsdichtheid 
Het gemiddeld aantal inwoners per vierkante 
kilometer in een gebied of land.

de voorziening 
Iets wat mensen nodig hebben, zoals een sportveld 
of winkel.

bereikbaar 
Ergens kunnen komen.

vlak 
Plat.

de bevolkingsspreiding 
De manier waarop de bevolking over een gebied 
verdeeld is.

gelijkmatig 
Overal ongeveer hetzelfde.

Praag
Praag is de hoofdstad van Tsjechië. 
Net als veel andere Europese 
hoofdsteden ligt Praag aan een 
grote rivier: de Moldau. Het 
centrum is het oudste deel. 
Honderden jaren geleden werden 
hier al kastelen en kerken gebouwd. 
Later kwamen er ook wijken 
rondom het centrum. De nieuwste 
wijken liggen ver van het centrum 
af. Dat zijn de buitenwijken. 
Doordat de stad steeds meer 
groeide, kwamen plaatsen die 

vroeger buiten de stad lagen, 
ertegenaan te liggen. Zo ontstond 
een stedelijk gebied. Bij veel andere 
Europese steden ging het net zo. In 
zo’n grote stad is vaak meer werk 
dan daarbuiten. Je weet al dat werk 
een belangrijke reden is voor 
emigratie en immigratie. Om 
dezelfde reden verhuizen mensen 
naar een stad. Bovendien wonen 
ze in zo’n stedelijk gebied dicht bij 
allerlei voorzieningen. Een ander 
woord voor verhuizen is migratie.

De Moldau splitst Praag in twee delen.

het stedelijk gebied 
Een gebied waar veel mensen wonen, dicht bij elkaar.

de migratie 
Verhuizen naar een andere woonplaats.
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Wijzer! Aardrijkskunde groep 7 – H3 Mensen in Europa Naam   

Theorie en lastige woorden les 3 – blad 2
Doel: Om te lezen

Studeren
Wil je sterrenkundige, arts of 
rechter worden, dan volg je het 
hoogste onderwijs. Dat kan aan 
een universiteit. Bijna alle grote 
Europese steden hebben een 
universiteit. De oudste bestaat al 
sinds 1088. Dat is de universiteit 
van Bologna in Italië. De oudste 
universiteit van Nederland is de 
Universiteit van Leiden. Die  
werd in 1575 opgericht. Aan  
de universiteiten van Europa 
studeerden en werkten beroemde 

wetenschappers, zoals Albert 
Einstein. Veel jongeren verhuizen 
naar de stad als ze aan de 
universiteit gaan studeren. Zo 
ontstaan studentensteden. In deze 
steden is veel te beleven. Er zijn 
allerlei sportverenigingen en er is 
een goed uitgaansleven. Daar 
houden jongeren van. Als ze klaar 
zijn met hun studie zoeken de 
meesten een baan in diezelfde 
stad. Vaak blijven ze er dan wonen.

Een universiteit trekt jongeren naar  
de stad.

de universiteit 
Een school voor het hoogste onderwijs in een land.

de studentenstad 
Een stad waar veel studenten wonen, omdat er een 
universiteit is.

het vertier 
Leuke dingen die je kunt doen.

Marjolein in Berlijn
De Nederlandse Marjolein woont en werkt in Berlijn. 
Ze blogt: ‘In de tijd van het IJzeren Gordijn was 
Kreuzberg het dichtstbevolkte stukje van Berlijn. Er 
woonden vooral Turkse immigranten en jongeren, 
allemaal mensen met weinig geld. Toen het IJzeren 
Gordijn verdween, trokken veel mensen er weg. In 
het jaar 2000 verhuisde ik naar Berlijn voor mijn 
studie. Kreuzberg was toen een vieze, trieste wijk 
waar ik liever niet kwam. Dat is veranderd. Er moet 
nog veel worden opgeknapt, maar het barst er nu  
van de leuke cafés en winkeltjes. En nog steeds 
wonen hier veel verschillende bevolkingsgroepen. 
Reuze gezellig!

Marjolein komt graag in Kreutzberg.

de bevolkingsgroep 
Een bepaald deel van de bevolking, bijvoorbeeld 
jongeren of ouderen.
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