
Naam en 
voornaam: …………………………………...........................................................
.......……... 
Dossier Aardrijkskunde                                                                    Klas: P6I 
 
1) Duid de windrichtingen aan. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
A = ……………………………………… 

  E = ………………………………………B = ………………………………………  

F = ………………………………………C = ………………………………………  

G = ………………………………………D = ………………………………………  

H = ……………………………………… 

 

2) Op de volgende pagina’s vind je een stratenplan van 
de stad Leuven en een kaart van België. 
Beantwoord onderstaande vragen met behulp van je plan 
en kaart. 
 
 
 

 
– In welke provincie ligt Leuven? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
– Welke rivier loopt door de stad? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
– Welk land ligt ten noorden van België? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
– Welke twee landen liggen ten oosten van België? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
– Welk land ligt ten zuiden  / zuidwesten van België? 
…………………………………………………………………………………………. 



 
Welke provincies grenzen niet aan onze buurlanden? 

…………………………………………………………………………………………. 
 
– Vul de juiste windrichting in: 
Bv.: de de Minder Broedersstraat “ ligt ten noorden van de Zwarte Zusterstraat 
 

 Waar ligt het station ten opzichte van de Grote Markt? ….……………… 

      “     “   het Ladeuzenplein       “       het St-Jacobsplein ………………. 

      “     “   de Vaartkom                “       het begijnhof ……………………… 

      “     “   de uitrit Namen            “       de uitrit Tienen …………………… 

      “     “   de Oude Markt             “       de Vismarkt ……………………… 

      “     “   de Wijnpersstraat         “       de Dekenstraat ………………….. 

      “     “   de Geldenaaksevest    “        de abdij van Keizerberg ……….. 



 

 
 

LEUVEN 
 
Naam en 
voornaam: …………………………………...........................................................
.......…….. 
3) Zoek 5 Vlaamse en 5 Waalse provincies op de kaart Van België. 
Noteer ook hun provinciehoofdsteden. 



 

Vlaamse provincies Provinciehoofdsteden 

1) → 

2) → 

3) → 

4) → 

5) → 

 

Waalse provincies Provinciehoofdsteden 

1) → 

2) → 

3) → 

4) → 

5) → 

 
6) Kruiswoordraadsel → Provincies en provinciehoofdsteden 

 

1. Brugge is de hoofdstad van …………………………………………………….     



2. Gent is de hoofdstad van ………………………………………………………. 

3. Waals-Brabant heeft als hoofdstad ……………………………………………. 

4. Leuven is de hoofdstad van …………………………………………………….

                   

5. Henegouwen heeft als hoofdstad ……………………………………………...

    

6. Oost-Vlaanderen heeft als hoofdstad………………………………………….. 

7. Namen heeft als hoofdstad …………………………………………………….. 

8. Antwerpen is de hoofdstad van ………………………………………………... 

9. Luik is de hoofdstad van ……………………………………………………….. 

10. Aarlen is de hoofdstad van …………………………………………………… 
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Naam en 
voornaam: …………………………………...........................................................
.......………Kaart van België 

4) Beantwoord de vragen: 

 
Welke landbouw (fruit en groenten) vind je terug in België? 
………………………………………………………………………………………… 

Welke veeteelt (dieren) vind je terug in België? 
………………………………………………………………………………………… 

In welke provincies vind je de meeste varkens? 

………………………………………………………………………………………… 

In welke provincies vind je de minste tarwe? 

………………………………………………………………………………………... 



Bekijk het 7 werelddelen-lied op onderstaande website. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE 

 
 
 
 

5) Duid de werelddelen en oceanen aan op de kaart. 
 
→ De werelddelen: Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, Azië, 
Oceanië, Antarctica 

 
→ De oceanen: de Grote / Stille Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Indische 
Oceaan, de Noordelijke IJszee, de Zuidelijke IJszee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werelddelen:                                    4 = ………………………………………   

1 = ………………………………………  5 = ………………………………………  

2 = ………………………………………  6 = ………………………………………  

3 = ………………………………………  7 = ………………………………………   

 

De oceanen:                                          C = ………………………………………  

A = ………………………………………  D = ………………………………………  

B = ………………………………………  E = ………………………………………   

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6DSMZ8b3LE


Naam en 

voornaam: …………………………………...........................................................

.......……… 

 

6) Het klimaat en het weer 

Vul in: dertig, wind, kenmerken, weer, zeeklimaat 

 

Mensen hebben het altijd over het …………………... . 

De …………………..., de neerslag, de temperatuur en de uren 

zonneschijn zijn de belangrijkste factoren als men het over het weer in het 

dagelijks leven heeft. 

Het weer is tijdelijk, plaatselijk en afwisselend. Zeker in de Nederlandse en 

Belgische klimaatzone (.…………………...) 

Onder klimaat wordt verstaan de gemiddelde weersgesteldheid in een 

bepaald gebied over een periode van …………………... jaar. De 

verschillende klimaten wereldwijd hebben elk hun eigen ………………….... 



Welk klimaat hebben we in België? 

…………………………………………………………………………………………. 
 
Plan, kaart en maquette 

 

7) Vul in: plan, kaart, maquette 

 

 

Dit is 
een ………………
…… 

 

Dit is 
een ………………
…… 

 

Dit is 
een ………………
…… 

 

Dit is 
een ………………
…… 

 

8) Duid de kenmerken van een plan, kaart en maquette aan en zet een 

kruisje ( x ) in de juiste kolom. 



 

Kenmerken plan kaart maquette 

Plat (2D) 
 

   

Reliëf (3D) 
 

   

Materialen: hout, 
isomo, lego... 

   

Veel details 
 

   

Kleine 
oppervlakte 

   

Het noorden staat 
aangeduid 

   

Op schaal 
 

   

 

 

 

→ 

  


