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Wijzer! Aardrijkskunde groep 8 – H5 Dienstverlening Naam   

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

Nieuw-Zeeland
Wil je walvissen spotten, vulkanen 
zien of ruige bergen beklimmen? 
Dan moet je naar Nieuw-Zeeland! 
Dat is een populaire 
vakantiebestemming. De inwoners 
van Nieuw-Zeeland zijn erg zuinig 
op hun natuur. Het is de grootste 
toeristische attractie en daardoor 
een belangrijke bron van 
inkomsten. Maar veel toeristen 
betekent ook meer drukte en meer 
vervuiling. Er moeten bijvoorbeeld 
meer hotels gebouwd worden en 

meer wegen aangelegd. Dat maakt 
het landschap er niet mooier op. 
Daarom willen de Nieuw-
Zeelanders dat er door het toerisme 
zo weinig mogelijk schade aan de 
natuur wordt toegebracht. Ze 
hebben allerlei maatregelen 
genomen waardoor de natuur 
beschermd wordt, maar de 
bevolking toch aan de toeristen kan 
verdienen. Dit heet ecotoerisme. 
Het heeft voordelen voor de natuur, 
de bevolking én de toeristen.Toeristische activiteiten met behoud  

van de natuur.

het spotten 
Iets zien.

de toeristische attractie 
Iets wat veel toeristen trekt.

het ecotoerisme 
Een vorm van toerisme met zo weinig mogelijk  
schade voor het landschap en het milieu.

Een leeg land
De andere kant van de wereld. Het 
klinkt zo ver weg. Toch komt ruim 
een kwart van de toeristen in 
Australië uit Europa. Veel toeristen 
gaan naar de grote steden Sydney 
en Melbourne, of ze gaan duiken 
en snorkelen. Ook het grote  
lege binnenland, de outback,  
trekt toeristen. Ze willen daar 
kangoeroes zien en koala’s. De 
outback bestaat voornamelijk uit 
woestijn en steppe. Er liggen 
veeboerderijen met heel veel land. 

Deze boerderijen liggen vaak 
honderden kilometers van een 
dorp af. Ook de buren wonen vaak 
tientallen kilometers verderop. 
Daarom zijn er speciale 
voorzieningen voor deze afgelegen 
boerderijen. Ben je ziek en heb je 
een dokter nodig? Dan komt de 
dokter met een vliegtuigje of 
helikopter. Kinderen kunnen niet 
naar school, daarvoor zijn de 
afstanden veel te groot. Ze krijgen 
les via de radio of via internet. Een boer in de outback drijft zijn koeien  

bij elkaar.

de outback 
Het dunbevolkte binnenland van Australië.
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Vulkaaneilanden
Oceanië bestaat, zoals de naam al 
zegt, voor een groot deel uit oceaan 
met daarin tienduizenden eilanden 
met witte zandstranden en 
kokospalmen. De meeste eilanden 
zijn eigenlijk toppen van vulkanen. 
Deze vulkanen ontstonden lang 
geleden op de zeebodem. Toen ze 
groter en hoger werden, kwamen 
de toppen boven water uit. Rond de 
vulkanen groeit onder water koraal. 
Dat bestaat uit huisjes van kalk die 
gemaakt worden door miljoenen 

kleine zeediertjes. Elk jaar wordt het 
koraal iets groter. Een groot stuk 
koraal heet een koraalrif. Veel 
eilanden zijn ringvormig. Daaraan 
kun je de oude krater van de 
vulkaan nog herkennen. Soms sluit 
een koraalrif de zee af van het 
strand. Dan ontstaat er een 
strandmeer of lagune. Veel toeristen 
komen voor de koraalriffen naar 
Oceanië. Ze komen voor de kleurige 
vissen en andere dieren die op of bij 
het koraal leven.Toeristen komen naar Oceanië om het 

koraal te bekijken.

het koraalrif 
Een soort rots in zee die is opgebouwd  
uit kalkhuisjes van koraaldiertjes.

de krater 
Een groot gat op de top van een vulkaan.

de lagune 
Een inham die van zee is afgesloten door  
zand, rotsen of koraalrif.

Tim in de outback
Tim woont op een boerderij in de 
outback van Australië. De boerderij 
is klein, maar het land eromheen is 
enorm groot. De dichtstbijzijnde 
buren wonen veertig kilometer 
verderop en om boodschappen te 
doen moet je 340 kilometer rijden. 
‘Ik vind het best cool om hier te 
wonen’, vertelt Tim. ‘Ik heb een 
eigen paard en het is bijna altijd 
mooi weer. Toch is het niet alleen 
maar leuk. Het is natuurlijk ook wel 
saai altijd zonder vrienden. En ik 

moet gewoon naar school. Hoewel 
naar school... Als ik echt naar 
school zou moeten, zou ik vijf uur 
met de auto moeten rijden. Dat 
kan natuurlijk niet. Daarom is er de 
School of the Air. Via de radio krijg 
ik elke dag les en kan ik vragen 
stellen via de webcam. Huiswerk 
en toetsen maak ik via internet en 
lever ik in per mail. Een keer per 
jaar zie ik mijn klasgenootjes om 
allemaal leuke dingen te doen.’

Kinderen in de outback krijgen thuis les  
via internet.

de webcam 
Camera op je computer die beelden verzendt 
via het internet.
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