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de toendra

Een landschap met mos en struiken. Bomen kunnen er niet goed groeien.
Toendra’s liggen in of dicht bij de poolcirkel.
de poolcirkel

De poolcirkel is de kleinste cirkel rond de aarde. Er zijn twee poolcirkels: bij de noordpool en bij de
zuidpool.
de fjord

Een steile, diepe inham in de Noorse kust. De hele Noorse kust bestaat uit fjorden. Het is een
afbraakkust.
de geiser

Een plek in de aardkorst waar af en toe heet water uitspuit. Een geiser is een warmwaterbron die
wordt opgewarmd door aardwarmte.
de warmwaterbron

Een plek waar warm water uit de grond omhoog komt.
de aardwarmte

De warmte uit het binnenste van de aarde. Soms komt die warmte aan het aardoppervlak in de
vorm van vuur of warm water.
de eurozone

De eurozone zijn alle landen waar je met de euro betaalt. Op deze kaart is de eurozone blauw
gekleurd.
de wisselkoers

De prijs die je betaalt als je de ene muntsoort wilt inwisselen voor een andere muntsoort.
de open grens

De landen die lid zijn van de EU hebben open grenzen. Dat betekent dat mensen uit de EU in elk
EU-land mogen reizen, studeren, wonen en werken.
de welvaart

Welvaart is hoe goed het je gaat op het gebied van geld, werk en bezit.
het welzijn

Welzijn is hoe goed het je gaat op het gebied van je gezondheid.
onafhankelijk

Onafhankelijk betekent dat je zelfstandig bent. Je zorgt voor jezelf. De Baltische Staten hoorden
vroeger bij Rusland, maar zijn nu zelfstandige landen.

Overbevissing betekent dat er meer vis gevangen wordt dan er wordt geboren in zee. Als dit lang
doorgaat, sterft vis uit.
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de viskwekerij

Een soort boerderij die vissen houdt. De vissen groeien op in afgesloten stukken water. Als ze groot
genoeg zijn, worden ze gevangen en verkocht.
de visserij

Iedereen die geld verdient met vis. Visvangst en viskweek zijn twee vormen van visserij.
de bosbouw

De bosbouw is al het werk dat gedaan wordt om een bos te onderhouden.
het productiebos

Een bos dat gemaakt is om geld mee te verdienen. De bomen groeien er om gekapt te worden voor
het hout.
de houtindustrie

De beroepsgroep die van hout producten maakt, zoals meubels, papier en lucifers.
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