
Kaartvaardigheden antwoorden 1 

 

    ① Welke grondsoort vind je in Zuid-Limburg?  

    Löss 

 

    ② In welk land ligt de stad Charkiv?  

    Oekraïne 

 

③ Hoe noem je de zee ten oosten van Italië?  

 Adriatische zee 

 

④ Wat is de meest zuidelijke staat van de Verenigde Staten?  

 Florida 

 

⑤ Op welke bladzijde vind je een kaart van Australië en Nieuw-Zeeland?  

 Antwoord verschilt per atlas 

 

⑥ In welke Nederlandse provincie is de bevolkingsdichtheid het kleinst?  

 Drenthe 

 

⑦ Over welke landen strekt het berggebied de Alpen zich uit?  

 Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Italië 

 

⑧ Welk land ligt ten noorden van Kazachstan?  

 Rusland 

 

⑨ Op welke bladzijde in de atlas vind je informatie over werkgelegenheid?  

 Antwoord verschilt per atlas 

 

⑩ Wat is in de atlas het teken voor een luchthaven?  

 Een omcirkeld vliegtuig  

 

Veel succes!  



Kaartvaardigheden antwoorden 2 

 

    ① In welk werelddeel ligt de stad Plovdiv?  

    Europa 

 

    ② Hoe noem je het water tussen Spanje en Marokko?  

    Straat van Gibraltar 

 

③ Op welke bladzijde vind je een kaart van Spanje en Portugal?  

 Antwoord verschilt per atlas 

 

④ Welk landen liggen ten westen van Vietnam?  

 Laos en Cambodja 

 

⑤ Wat is de hoofdstad van India?  

 New Delhi 

 

⑥ Welke windrichting ligt tussen noordwesten en noorden in?  

 Noordnoordwesten  

 

⑦ Wat wordt bedoeld met 'schaal 1: 30 000 000'?  

 1 cm op de kaart is 30 000 000 cm in het echt 

 

⑧ Uit welke grondsoort bestaan de Nederlandse kustgebieden voornamelijk?  

 Duin- of stuifzand 

 

⑨ Welk water ligt in de buurt van Gouda?  

 De Reeuwijkse Plassen 

 

⑩ Wat is de bevolkingsdichtheid in Arnhem?  

 1200 tot 2400 inwoners per km2 

 

Veel succes!  



Kaartvaardigheden antwoorden 3 

 

    ① Welk land vind je ten oosten van Israël?  

    Jordanië  

 

    ② Welk land vind je tussen Tunesië en Marokko in?  

    Algerije 

 

③ Bij welk werelddeel horen de Solomon eilanden?  

 Australië 

 

④ Welke grondsoort vind je in de omgeving van Heerenveen?  

 Afgegraven hoogveen 

 

⑤ Op welke bladzijde vind je een kaart van Drenthe?  

 Antwoord verschilt per atlas 

 

⑥ Hoe heet het eilandengebied ten noordoosten van Cuba?  

 De Bahama's 

 

⑦ Hoe noem je de plek in de atlas waar tekens en kleuren worden uitgelegd?  

 Legenda 

 

⑧ In welke Noord-Brabantse stad is de bevolkingsdichtheid het grootst?  

 Eindhoven 

 

⑨ Hoe verschilt een gewone stad van een hoofdstad in de atlas?  

 Een hoofdstad is onderstreept 

 

⑩ Aan welke rivier ligt de stad Bordeaux?  

 De Garonne 

 

Veel succes! 

 


