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DE W ERELD VAN VANDAAG
I N EEN NOTENDOP
B ek ij k
mo nument en
en k uns t w er k en
uit l ang ver vl o g en
t ij d en. O nt d ek
vo l k s f ees t en en
fes t ivit eit en va n
o ver al t er
w er el d .

Leer meer
over geweldige na tu u rlijke
ha bita ts z oa ls het Groot Ba rrièrerif
voor de ku s t va n Au s tra lië en
het Ama z oneregenwou d in
Zu id-Amerika .

Bewonder
de bekends te
gebou wen ter
wereld, va n het
Sydney Opera Hou s e
tot de Ta j Ma ha l
en de SintPieters ba s iliek.

O n td ek
m e e r d an
2 0 p op ul a ir e
s p or ten, van
Au str a l i a n f o o t b al l
e n p ol o tot l a c r o s s e,
i j s h oc k ey en
c r i c k et .

M a a k k ennis
m e t ti e n ta ll en uniek e
d i e r soor t en, van
s c h a tti g e k o a l a’ s en
e l e g a n te f l a ming o ’ s
tot r e u s a c ht ig e
g r i z z l y b er en en
v e r l e g e n o k a p i’ s .

Kom a lles te weten over
mens en u it vers chillende
werelddelen, va n hu n
lievelings eten en kleding
tot de hu iz en wa a rin z e
wonen, het beroep da t
z e u itoefenen en hoe z e
plez ier ma ken.

Test je kennis met de quiz
op de bladzijden 40-41!

Original title:
My First World Atlas
(David Owen)
© MMXXI, Nextquisite Ltd,
London.
All rights reserved.
© Zuidnederlandse Uitgeverij N.V.,
Vluchtenburgstraat 7,
B-2630 Aartselaar,
België, MMXXI.

Deze uitgave door: Deltas,
België-Nederland.
Nederlandse vertaling:
Inge Van Hove
D-MMXXI-0001-258
NUR 222

Inhoud

De wereld

8

Het leven op aarde 10

Het noordpoolgebied

12

Woont er iemand in het noordpoolgebied? 13

Noord-Amerika

14

Wonen in Noord-Amerika 16

Midden- en Zuid-Amerika
WERELDWIJDE PROBLEMEN
Sommige problemen zijn plaatselijk,
andere hebben gevolgen voor ons
allemaal. De klimaatopwarming
vormt een groot probleem voor
onze planeet. Natuurlijke habitats
beschermen en zorgen voor
voldoende voedsel, water, onderwijs
en gezondheidszorg: dat alles krijgt
overal ter wereld veel aandacht.

18
CULTUUR EN TRADITIE

Wonen in Midden- en Zuid-Amerika 20

Europa

22

Wonen in Europa 24

Afrika

Cultuur omvat taal, kunst, boeken,
voeding, dans, muziek, rituelen
en zoveel meer. Overal ter wereld
hechten mensen veel waarde aan
hun eigen tradities en leren ze
graag andere culturen kennen.

26

Wonen in Afrika 28

Azië

30

Wonen in Azië 32

Oceanië

34

Wonen in Oceanië 36

Antarctica

38

Woont er iemand op Antarctica? 39

WILDE DIEREN
Wetenschappers schatten dat
we onze planeet delen met 1 tot
2 miljoen andere diersoorten.
Van insecten zijn er het meest –
momenteel kruipen en vliegen er
zo’n 10 triljoen rond.

Test je kennis

40

Register

42

DIGITALE WERELD
Ongeveer 60% van alle mensen
ter wereld zijn actieve
internetgebruikers. Elke
dag loggen 800.000 nieuwe
gebruikers voor de eerste keer
in. Tegenwoordig maken veel
meer mensen gebruik van mobiel
internet dan van een vaste
internetverbinding.

Groenland is het
grootste eiland
ter wereld.
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Europa en Azië maken
deel uit van het grootste
continentale gebied, dat
Eurazië genoemd wordt.
Europa neemt het westelijke
deel van het supercontinent
in en omvat ook de volgende
eilandstaten: het Verenigd
Koninkrijk, Ierland, IJsland en
andere eilanden.

N OOR D-AM E R IK A

Hollywood, Los Angeles

cactus

Noord-Amerika is het op twee na
grootste continent. Het strekt zich
uit van het ijskoude noorden van
Groenland, Canada en Alaska tot de
woestijnen en tropische wouden van
Mexico in het zuiden. De grootste
bergketen van het continent, de
Rocky Mountains, loopt van Canada
tot New Mexico. Een ander groot
gebergte, de Sierra Madre, strekt zich
uit over Mexico en bestaat uit tal van
vulkanen.

Kennedy
Space
Center

American
football

NOORD-AMERIKA

8

EU

EUROPA

poema

P
RO

azulejo

chihuahua
Mayadrinkbeker

tajine

wimpergroefkopadder

ST ILLE
OCEAAN

De wereld

carnaval

neusbeer

De wereld is verdeeld in zeven continenten,
die verder opgesplitst zijn in ongeveer 197 landen.
De continenten worden gescheiden door vijf grote
oceanen en verschillende zeeën die meer dan twee
derde van de aarde bedekken. De aarde is de enige
planeet in het zonnestelsel met een oppervlak
dat uit zoveel vloeibaar water bestaat. Water is
essentieel voor het leven op aarde.
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ZUID-AMERIKA

bananenpizza
polo

ATLANTISCHE
O CEAAN

steak

ZUID-AMERIKA
In Zuid-Amerika vind je het Andesgebergte, het
Amazoneregenwoud en enorme graslandvlakten
zoals de pampa’s en Los Llanos. In het zuiden
wonen er in het koude woestijngebied Patagonië
bijna evenveel pinguïns als mensen. Hier zijn
ook erg veel dinosaurusfossielen te vinden,
waaronder een aantal van de grootste reptielen
die ooit bestaan hebben.
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Azië is het grootste continent. Het
strekt zich uit over elf tijdzones
en bedekt vier vijfde van het
Euraziatische supercontinent. Hier
vind je de hoogste berg ter wereld
(Mount Everest) en het grootste
binnenwater (de Kaspische Zee).
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OCEANIË
gnoe

AFRIKA
Afrika is het op een na grootste
continent. Het grootste deel van
het noorden wordt ingenomen door
de Sahara, de grootste woestijn ter
wereld. Verder naar het zuiden vind je
enorme graslandvlaktes, de savannes
genoemd, en enorme tropische bossen.
De meren van het Grote Merengebied
in de Grote Riftvallei behoren tot de
diepste meren ter wereld.
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Oceanië bestaat uit het continent
Australië en de eilanden NieuwZeeland, Papoea-Nieuw-Guinea en
11 andere onafhankelijke landen en
duizenden eilanden verspreid over
de Stille Oceaan.
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tiki
Sydney Opera
House

Sydney Harbour
Bridge

Antarctica is twee keer zo groot als
Australië en bedekt het zuidelijke
deel van onze planeet. Het is de
koudste plek op aarde en wordt niet
permanent bewoond door mensen.
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EEN GEGLOBALISEERDE WERELD
Reizen, handel en communicatiesystemen zoals het
internet en mobiele telefoons brengen meer dan ooit
dagelijks mensen met elkaar in contact, zelfs als ze
aan de andere kant van de wereld wonen.

GROENLAND
(Denemarken)

Het leven op

aarde

ALASKA
(VS)

Naar verwachting zal de wereldbevolking tegen 2025 gegroeid zijn
tot acht miljard. Ter vergelijking: in de geschiedenis van de mensheid
duurde het tot 1800 voordat de grens van één miljard bereikt werd,
en in de daaropvolgende 200 jaar groeide de wereldbevolking tot zes
miljard tegen 2000. Wetenschappers denken dat het tegen 2100 zal
stabiliseren op ongeveer 11 miljard. We staan dus voor de uitdaging om
voor voldoende voeding te zorgen, een gezond leven voor iedereen te
garanderen en tegelijkertijd onze planeet te beschermen.

WAAR BEVINDEN WE ONS
IN DE RUIMTE?

herfst in het
zuiden
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zuiden

zomer in
het zuiden
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MARTINIQUE (Frankrijk)
SAINT VINCENT EN SAINT LUCIA
DE GRENADINES
BARBADOS
GRENADA

HAÏTI

(VS)

JAMAICA DOMINICAANSE
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K I R I BAT I
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SAMOA
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De Verenigde Naties is een internationale
organisatie die in 1945 opgericht werd.
Ze bestaat uit 193 lidstaten en wil wereldvrede
en welzijn bevorderen door middel van discussie
en gezamenlijke actie.

FRANS-GUYANA
(Frankrijk)

ECUADOR

B R A Z I L I Ë
P E RU

BOLIVIA

F RA N S - P O LY N ES I Ë
PARAGUAY

CHILI

MENSEN

DE SEIZOENEN
De aarde maakt een hoek van ongeveer
23,5 graden ten opzichte van haar as.
Terwijl de aarde rond de zon draait, is
één halfrond naar de zon gekanteld en
het andere is weg van de zon gekanteld.

URUGUAY

ARGENTINIË

Naarmate meer en meer mensen
wereldwijd met elkaar in contact
komen, ontdekken ze wat ze gemeen
hebben. Mode- en muziektrends zijn
vaak hetzelfde over de hele wereld.

FALKLANDEILANDEN

DAG EN NACHT
De aarde draait één keer volledig rond haar as
in 24 uur tijd. Tijdens die draaiing is het dag in
de helft die naar de zon gericht is en nacht in
de helft die weg van de zon gedraaid is.

SURINAME

C O LO M B I A

P I TC A I R N E I LA N D E N

Vanuit de ruimte bekeken ziet de aarde er voor het
grootste deel blauw uit omdat 70% van het oppervlak
bedekt is met zeeën en oceanen. Water weerspiegelt
blauw licht omdat het rood en geel absorbeert. De
witte vlekken zijn wolken in de atmosfeer.

winter in het
zuiden

N

SAINT PIERRE
EN MIQUELON

ONZE BLAUWE PLANEET

DE SEIZOENEN

A

De aarde doet er net iets meer dan

Miljoenen jaren geleden was ons
365 dagen of een jaar over om één keer
zonnestelsel een gigantische
rond de zon te draaien.
wolk bestaande uit warme
gassen en stof. Dat materiaal
HET ZONNESTELSEL
klonterde geleidelijk aan
samen om de zon en de
Jupiter
zon
planeten te vormen,
waaronder ook de aarde.
Mercurius
Het zonnestelsel bestaat
aarde
uit acht grote planeten,
Saturnus
Venus
verschillende kleinere
Neptunus
Mars
planeten, kometen,
asteroïden, ijs en stof, die
Uranus
allemaal in een baan rond de
zon draaien.
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C

zon
aarde
A N T A R C T I C A

DE PLANEET IN GEVAAR
De aarde kampt met een reeks ernstige problemen zoals
vervuiling, opwarming van de aarde, ontbossing en het
verdwijnen van plant- en diersoorten. Mensen zien eindelijk
de ernst van de crisis in en ondernemen actie.
Je kan helpen door meer te weten te
komen over de problemen en je impact
op het milieu te verkleinen.

Het wereldwijde mobiele dataverkeer zal naar verwachting
vervijfvoudigen tegen 2024. Het
nieuwe 5G-netwerk en de nieuwe
5G-technologie zullen voorzien in
de toegenomen vraag.

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

De amoerpanter (boven) is een ernstig
bedreigde diersoort. Er leven nog slechts
zo’n 80 van deze grote katten in het
wild. De Indische neushoorn (links) werd
behoed voor uitsterving.

Elk jaar wordt er enorme vooruitgang
geboekt op het gebied van wetenschap
en technologie. De grote trends
van het moment zijn AI (artificiële
intelligentie), auto’s zonder bestuurder,
supersnel internet, extended reality en
gepersonaliseerde geneeskunde.
Boeiende doorbraken zijn mogelijk
omdat wetenschappers overal ter
wereld hun kennis met elkaar delen.
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Mensen reizen om nieuwe
ervaringen op te doen. Een
leuk aspect van reizen is dat
je ander voedsel kan proeven.

BHUTAN

MYANMAR

M AU R I TA N I Ë

BENIN
TO GO
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LESOTHO

NIEUWZEELAND

TOERISME EN REIZEN

SPORT
Mensen over de hele wereld sporten
graag. Ofwel spelen ze zelf ofwel
kijken ze naar wedstrijden van hun
favoriete sportman of -vrouw.
Sport verbetert de gezondheid
en brengt mensen samen tijdens
vriendschappelijke wedstrijden.

Meer dan 1,5 miljard mensen reizen elk jaar als internationale toeristen.
Frankrijk, Spanje, China, de Verenigde Staten en Italië behoren tot de
populairste bestemmingen. Mensen reizen ook vaak voor hun werk. In 2018
namen meer dan 4,4 miljard mensen een internationale vlucht. Het toerisme
stimuleert de economie in de gastlanden en creëert veel werkgelegenheid.
De COVID-19-pandemie zorgde voor een forse daling van het internationale
toerisme.

Namaste

Annyeonghaseyo

Nín hăo
Guten Tag
DE VIJF DICHTSTBEVOLKTE LANDEN
1. China: 1,45 miljard inw.
2. India: 1,38 miljard inw.
3. Verenigde Staten: 331 miljoen inw.
4. Indonesië: 274 miljoen inw.
5. Brazilië: 213 miljoen inw.

%

0,55%
5,53

Z I L I Ë

S P I TS B E R G E N
(Noorwegen)

7,6

0%

Hola

BEVOLKING
De bevolkingsgroei is wereldwijd aan
het vertragen. In sommige regio’s, zoals
West-Europa, is er bijna geen groei.
De zuidelijke helft van Afrika heeft
het hoogste groeicijfer.
Azië

9,59%
59,54%

In Afrika heeft slechts 65% van de mensen
elektriciteit in huis, maar 93% van de
Afrikanen heeft een mobiele telefoon.

17,20%
WERELDBEVOLKING
PER CONTINENT

AfrikA
EuropA
Noord-AmErikA
zuid-AmErikA
ocEANië

Ongeveer 90%van
alle mensen woont
op het noordelijk
halfrond.

‘hallo’ zeggen in
verschillende talen

Shikamoo

Dzień
dobry

TALEN
Tegenwoordig worden er zo’n 6500
talen gesproken over de hele wereld,
maar ongeveer 2000 daarvan worden
gesproken door minder dan 1000
mensen. Die talen zullen zo goed als
zeker uitsterven. Han-Chinees is de
meest gesproken taal, met 1,2 miljard
gebruikers. Engels komt op de tweede
plaats, met 983 miljoen sprekers,
gevolgd door Hindoestani, Spaans en
Arabisch (in die volgorde).

HET NOORDPOOLGEBIED

IJSBEREN

Het noordpoolgebied bevindt
zich boven aan onze planeet.
Het bestaat uit de Noordelijke
IJszee en de omringende landen.
Een groot deel van de Noordelijke
IJszee is volledig bevroren. Hier
vind je de noordpool.

Het noordpoolgebied
wordt bewoond door de
ijsbeer, de grootste beer
ter wereld. Volwassen
mannetjes kunnen zoveel
wegen als tien volwassen
mannen. De beren leven
op bevroren kustlijnen en
ijsschotsen en ze kunnen
kilometers in de ijskoude
oceaan zwemmen. Ze eten
vooral zeehonden.

rode koningskrab

papegaaiduikers

alpensneeuwhoen

NOORDELIJKE
IJSZEE

zalm
sneeuwuil
helikopter met
toeristen
walrus
wetenschapper die
onderzoek doet
trekzalm
arctische
octopus
giervalk
noordse stern
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noordpool

poolvos

baardrob

ijsbreker

ijsbeer

NOORDELIJKE
IJSZEE

poolhaas
Groenlandse walvis
toeristencentrum
Barneo

lompvis

koningseider

Inuitjager
bruinvis

Groenlandse
kabeljauw
brandgans
Inuitmasker

beloega

