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Les 1 Vakantiebestemmingen
Nederlanders gaan op vakantie naar bestemmingen binnen en buiten Europa. De manier
waarop mensen reizen verschilt nogal.
De keuze van je vervoermiddel hangt vooral af van:
• de afstand die je moet afleggen
• de tijd die je daarvoor hebt
• het geld dat je kunt besteden
• hoe je ergens het beste kunt komen
• wat je op vakantie wilt doen

Les 2 Vaker en verder
Vervoermiddelen zijn in de loop der jaren veranderd.
Daardoor kunnen we gemakkelijk van de ene naar de andere plek reizen.
• De afstand in kilometers tussen twee plaatsen is altijd gelijk.
• De reistijd verandert als je een ander vervoermiddel gebruikt.
• Wat je in je vrije tijd doet, noem je recreatie. Ga je langer dan een dag weg buiten je eigen
woonomgeving, dan ben je een toerist.

• Als grote aantallen mensen op hetzelfde moment in hetzelfde gebied op vakantie gaan,
heet dat massatoerisme.

Les 3 Onder de loep
landen
België
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Portugal
Spanje

plaatsen
Antwerpen
Barcelona
Berlijn
Bordeaux

Brussel
Hamburg
Keulen
Lissabon
Lyon
Madrid
Marseille
München
Parijs
Wenen

+Frankfurt
+Gent
+Innsbruck

+Luik
+Nice

eilanden
Corsica

gebieden
Ruhrgebied
Vlaanderen
Wallonië

+Algarve

thema 1
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Thema 1: Lege kaart 

 



Thema 1: Ingevulde kaart 

 



STAP 2

21

Begrippen

infrastructuur 
Het geheel van alle 
verbindingen die er zijn. 
Dit zijn wegen, vlieg-
velden, bruggen. Alles wat 
het ene punt met 
het andere verbindt, is 
infrastructuur. 

bereikbaarheid 
Het gemak waarmee je 
ergens kunt komen. 

reistijd 
De tijd die je nodig hebt 
om van de ene plek naar 
de andere plek te komen. 

recreatie 
Op een ontspannen 
manier je vrije tijd door-
brengen op een plaats 
die daarvoor bestemd is, 
bijvoorbeeld een park of 
sporthal. 

hemelsbreed 
De afstand tussen twee 
plaatsen in een rechte lijn 
gemeten, zonder rekening 
te houden met de om-
wegen die je moet maken. 

toerisme 
Het reizen voor je plezier, 
bijvoorbeeld om steden en 
landen te bezoeken.

massatoerisme  
Als grote aantallen 
mensen op hetzelfde 
moment in hetzelfde 
gebied op vakantie gaan. 

Ga naar STAP 2 in je werkboek.
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