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Docentenhandleiding

Leerlingenmateriaal

Inhoud
In het voorjaar van 2010 werd Europa geteisterd door
een enorme aswolk afkomstig uit IJsland. Dit door divergerende aardschollen verscheurde eiland was een maand
lang het middelpunt van het wereldnieuws. De zaken
wereld en het toerisme lagen plat, miljarden euro’s verdampten en Kamervragen werden gesteld. Het nietige doch
ontembare IJsland heerste over Europa.

Inleiding
Veel mensen staan er niet bij stil dat IJsland een bijzonder
land is. Het ligt niet alleen heel noordelijk, waardoor het er
behoorlijk koud is, het ligt ook nog eens precies op de plek
waar twee grote aardplaten uit elkaar worden geduwd. De
plaat met Noord-Amerika beweegt heel langzaam naar het
westen en de plaat met Europa schuift naar het oosten.
Het gevolg hiervan is dat IJsland vaak te maken heeft met
vulkaanuitbarstingen en aardbevingen. IJs en vuur maken
de dienst uit in IJsland. Het is daarom ook geen land met
een weelderige planten- en dierenwereld. Bomen zijn er
zeldzaam. IJsland is meer een woest en ondoordringbaar
land van rotsen, fjorden, vulkanen, gletsjers en geisers.

In deze lesbrief staat de fysische geografie van IJsland centraal. Naast vulkanisme komen ook andere geothermische
krachten aan bod, alsmede platentektoniek en klimaat. In
het kort zullen ook enkele sociale gevolgen van het fysisch
geweld de revue passeren. De atlas fungeert als vanouds
als topografische en thematische gids, maar voor de verandering ook als taalgids. Gangi þér vel! Velgengni.
Niveau
De lesbrief is gemaakt voor klas 1 en 2 havo/vwo. De
belangrijkste bronnen die geraadpleegd dienen te worden,
zijn de Grote Bosatlas (53e editie) en het basisboek van De
Geo (8e editie). De lesbrief is in te zetten bij elk fysisch geografisch onderwerp dat in de onderbouw van het voortgezet
onderwijs wordt behandeld. U kunt de lesbrief kopiëren
voor gebruik in de klas. Voor leerlingen is de kleurenversie
van de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl.
Op het docentendeel van de website vindt u de antwoorden.
Foto 1

IJsland: land van ruige tegenstellingen
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IJsland is ook een land van grote eenzaamheid. Dagenlang
kun je er ronddwalen zonder een mens tegen te komen. In
de winter zijn vaak grote delen van het binnenland onbereikbaar. De natuur in IJsland heeft zich nog niet door de
mens laten temmen. De mens is op IJsland ondergeschikt
aan de natuur. Daarom wordt er in deze lesbrief aandacht
besteed aan de natuurkundige aardrijkskunde (fysische
geografie) van IJsland. Op die manier kun je dit merkwaardige land het best leren kennen.
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Je gaat eerst onderzoeken waarom de mens weinig invloed
op het IJslandse landschap heeft kunnen uitoefenen. Dit
heeft voor een deel te maken met de bevolkingsdichtheid
van IJsland.
Opdracht 1
Lees in het Basisboek B108 Aantal, dichtheid en spreiding.
a Wat wordt bedoeld met bevolkingsdichtheid?
b Hoe bereken je de bevolkingsdichtheid?
c Neem tabel 2 over en bereken de bevolkingsdichtheid
van Nederland en IJsland.
Tabel 2

Bevolkingsdichtheid van Nederland en IJsland
Aantal

Oppervlakte

Bevolkings

inwoners

(km2)

dichtheid

e

Noem nog een andere plaats in deze belangrijke IJslandse bevolkingsconcentratie. Gebruik hiervoor kaart
107A uit de atlas.

Opdracht 3
Lees in het Basisboek B24 Geografische breedte.
a De hoofdstad van IJsland is de meest noordelijke hoofdstad ter wereld. Op welke breedtegraad ligt de hoofdstad van IJsland ongeveer?
b De meest zuidelijke hoofdstad ter wereld ligt ongeveer
op 42° ZB en 175° OL. Hoe heet deze hoofdstad en van
welk land is dit de hoofdstad?
Foto 4

Groeten uit …

(afgerond)
Nederland

16.491.461

41.526

IJsland

299.388

103.000

Als je goed hebt gerekend, heb je bij opdracht 1 kunnen
zien dat de bevolkingsdichtheid van IJsland veel lager is
dan die van Nederland. Gemiddeld wonen er in IJsland
dus maar weinig mensen per vierkante kilometer. Maar de
IJslanders wonen niet netjes verspreid over het beschikbare
land. Kaart 3 laat de bevolkingsspreiding van IJsland zien.
Kaart 3

De bevolkingsspreiding van IJsland

Niet alleen de natuur en het landschap van IJsland zijn
merkwaardig, ook de taal lijkt van een andere planeet.
Zo was bijvoorbeeld in het voorjaar en in de zomer 2010
de Eyjafjallajökull maandenlang in het nieuws. In eerste
instantie lijkt dit een onbegrijpelijke verzameling klinkers
en medeklinkers, maar met behulp van de Bosatlas kun je
toch snel een paar woordjes IJslands leren.
Jökull is een woord dat in het IJslands veel voorkomt en de
betekenis ervan staat zelfs in de Grote Bosatlas. In de
52e druk moet je daarvoor kijken bij ‘Geografische begrippen’ en in de 53e druk bij ‘Verklaring van topografische
namen’.
Foto 5

De Vatnajökull

Opdracht 2
a Wat voor soort kaart is kaart 3? Kies uit: overzichtskaart,
topografische kaart, thematische kaart.
b Wat wordt bedoeld met een bevolkingsconcentratie?
c In IJsland vind je één belangrijke bevolkingsconcentratie.
In welke windstreek vind je die bevolkingsconcentratie?
Kies uit: noordwest, zuidwest, noordoost, zuidoost.
d Midden in de belangrijkste bevolkingsconcentratie vind
je ook de hoofdstad van IJsland. Wat is de naam van de
hoofdstad van IJsland?
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Opdracht 4
Bekijk foto 4 en 5.
a Wat betekent het woord jökull?
b Zoek in de atlas op wat de grootste jökull van IJsland is.
c Hoe heet de jökull in het noordwesten van IJsland?
d Welke stad ligt ten oosten van de Vatnajökull?
Opdracht 5
a De naam van de stad uit vraag 4d heeft ook een topografische betekenis. Wat betekent de naam van deze stad?
b Ten noordoosten van de Vatnajökull ligt Snæfell. Wat
betekent fell in het IJslands?
c Hoe hoog is de Snæfell?
De noordelijke ligging van de hoofdstad en de grote hoeveelheid ‘jökulls’ vormen belangrijke aanwijzingen voor het
klimaat van IJsland. Ook de naam van het land zelf geeft
natuurlijk al aan dat je in IJsland geen tropisch regenwoudklimaat of een woestijnklimaat zal aantreffen. Maar hoewel
het in heel IJsland stevig kan vriezen, treffen we er toch
twee verschillende klimaten aan.

Foto 6

Satellietfoto: IJsland in de winter
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Opdracht 6
Gebruik de atlaskaart Klimaatgebieden van Europa, volgens
Köppen.
a Wat is de omschrijving van een klimaat? Als je het niet
meer weet, kun je het nalezen in het Basisboek bij B28
Klimaat.
b Het noorden van IJsland is het koudst. Welk klimaat
heeft dit deel van IJsland?
c Het zuiden van IJsland heeft een eigen klimaat. Geef
met behulp van de legenda een omschrijving van dit
klimaat.
d Blijkbaar is het aan de zuidkust van IJsland het warmst.
Kijk nog eens goed naar de atlaskaart en leg uit op
welke manier de IJslandse zuidkust wordt opgewarmd.
e Heeft het klimaat in IJsland ook invloed op de bevolkingsspreiding van IJsland?
Op foto 6 is duidelijk te zien dat IJsland in de winter vrijwel
geheel bedekt is met ijs en sneeuw. Alleen de zuidkust en
de zuidwestkust zijn dan nog goed begaanbaar. Het is in
grote delen van IJsland dus koud genoeg om uitgestrekte
ijsmassa’s te doen ontstaan, maar waar komt dat ijs vandaan? IJs komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen, of
toch wel... ?
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Kaart 7

Neerslagverdeling in IJsland

Kaart 8

De uitbreiding van aswolk op 15 en 16 april 2010

Opdracht 7
Gebruik kaart 7 en de atlas.
a Wat is de omschrijving van neerslag? Als je het niet
meer weet, kijk je in het Basisboek bij B40 Neerslag.
b De bekendste vorm van neerslag is regen. Noem nog
drie andere vormen van neerslag.
c De jaarlijkse neerslag in millimeters varieert nogal in
IJsland. De meeste neerslag valt onder andere in het
gebied direct ten oosten van de hoofdstad. Hoeveel millimeter neerslag valt hier per jaar?
d Bij de stad Raufarhöfn valt juist weinig neerslag. Schrijf,
zonder in de atlas te kijken, op of Raufarhöfn aan de kust
of in het binnenland ligt. Kijk goed naar de naam.
e Hoeveel millimeter neerslag valt er in Raufarhöfn per jaar?
f Kijk ter vergelijking in de atlas ook eens naar Dublin.
Hoeveel millimeter neerslag valt er in Dublin per jaar?
g Blijkbaar valt er in Dublin dus meer neerslag dan in het
noorden van IJsland, maar toch liggen er in de buurt van
Dublin geen grote ijsmassa’s. Waarom niet?
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Foto 9

De IJslandse aswolk in april 2010

In april 2010 was IJsland dagelijks in het nieuws. Wekenlang werd het Europese luchtverkeer namelijk verstoord
door een vulkanische aswolk die afkomstig was uit IJsland.
Vliegtuigen konden de lucht niet in omdat de in de lucht
aanwezige asdeeltjes schadelijk zijn voor de motoren van
vliegtuigen. Meer dan 100.000 vluchten moesten worden
geannuleerd of omgeleid, waardoor de totale economische
schade opliep tot enkele miljarden euro’s. IJsland was niet
langer het land van ijs, maar het land van vuur.
Opdracht 8
Bekijk de volgende twee links over de vulkaanuitbarsting
en de aswolk.
a nos.nl/video/145382-ijslanders-geevacueerd-na-vulkaanuitbarsting.html.
b www.youtube.com/watch?v=2NpO3VF _ kdE.
Opdracht 9
Tijdens de uitbarsting van april 2010 werd steeds gesproken over een uitbarsting van de vulkaan Eyjafjallajökull. De
naam werd in diverse internationale nieuwsuitzendingen
verkeerd uitgesproken.
a Ga naar de link www.youtube.com/watch?v=9jqsMZtSww en kijk wat er verkeerd ging in de diverse
journaals.
b Waarom klopt de naam Eyjafjallajökull eigenlijk niet?
c Hoe is deze verwarring waarschijnlijk ontstaan?
Opdracht 10
Gebruik kaart 8 en foto 9.
a Welke (wind)richting dreef de aswolk op?
b Waarom juist in die richting?
c Hoe lang was de aswolk op 16 april om middernacht?
d Waarom heeft het vliegverkeer veel last van zo’n
aswolk?
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Opdracht 11
Na de langdurige vulkaanuitbarsting, met de aswolk tot
gevolg, was het misschien toepasselijk geweest om de
naam IJsland te veranderen in ‘Vuurland’. Die naam wordt
echter al door een ander land gebruikt.
a In welk land ligt Vuurland?
Hoewel niemand rekening had gehouden met de langdurige
vulkaanuitbarsting van 2010, was het toch niet echt een
verrassing. IJsland behoort qua vulkanisme namelijk tot de
wereldtop. Op de natuurkundige kaart van de aarde in de
Grote Bosatlas is dit duidelijk te zien.
b Welk ander Europees land kent volgens deze atlaskaart
ook veel werkzame vulkanen?
Een andere IJslandse vulkaan die door geologen tegenwoordig scherp in de gaten wordt gehouden, is de Hekla.
Deze ligt vlakbij de Eyjafjallajökull. De laatste kleine uitbarsting van de Hekla vond plaats in 2000, maar geologen
merken dat het ijs op de vulkaan aan het smelten is en dat
betekent dat magma onder grond aan het opstijgen is.
Opdracht 12
Bekijk foto 10.
Lees in het Basisboek B69 Geologie en B60 Vulkanisme.
Gebruik kaart 107A uit de atlas.
a Wat bestudeert de geologie?
b Hoe hoog is de Hekla?
c Onder de Hekla is magma aan het opstijgen. Wat is
magma?
d Hoe heet magma als het eenmaal uit de vulkaan is
gestroomd?

Foto 10

De vulkaan Hekla
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Jökulhlaup in IJsland

b Echte geisers spuiten keer op keer met ongeveer gelijke
tussenpozen. Leg uit hoe dit komt. Gebruik in je antwoord de woorden ‘grondwateraanvoer’ en ‘opslagruimte’.
De aardkorst is opgebouwd uit aardschollen of aardplaten
die heel langzaam bewegen. Aardplaten kunnen horizontaal langs elkaar schuiven, ze kunnen botsen en ze kunnen
uit elkaar drijven. Dit laatste gebeurt bij IJsland, waardoor
steeds opnieuw ruimte tussen de aardplaten ontstaat. Deze
ruimte wordt telkens opgevuld met magma.
Gebruik bij opdracht 15 en 16 de atlaskaart De aarde Natuurkundig en uit het Basisboek figuur 4.4.

Opdracht 13
a Gebruik op internet Wikipedia om op te zoeken wat een
jökulhlaup in IJsland is. Bekijk ook foto 11.
b Leg uit hoe zo’n jökulhlaup ontstaat.
c Waarom zijn jökulhlaups gevaarlijk?
Vulkanen vormen niet het enige bewijs voor de aanwezigheid van magma op IJsland. Ook geisers verraden de hitte
in de ondergrond, door regelmatig een mengsel van grondwater en stoom de lucht in te blazen. Dit gebeurt wanneer
de druk in de ondergrondse opslagruimte te groot wordt.
Na de ontlading kan de druk weer langzaam opbouwen,
totdat deze wederom te groot wordt en het water en de
stoom weer de lucht in spuiten.
Opdracht 14
Bekijk in het Basisboek figuur 4.3.
a De naam geiser komt van Geysir, de bekendste geiser
van IJsland. In welk deel van IJsland ligt deze geiser?
Kies uit: noordwest, zuidwest, noordoost, zuidoost.
Foto 12

Opdracht 15
Bekijk foto 12.
a IJsland ligt precies op de grens tussen twee grote aardschollen. Om welke twee aardschollen gaat het hier?
b Welke oceaan is in de loop der miljoenen jaren ontstaan
tussen deze twee aardschollen?
c Als IJsland precies tussen twee uit elkaar bewegende
aardplaten ligt, betekent dat dus dat die aardplaten
vroeger aan elkaar hebben gezeten. Hoe kun je aan de
huidige wereldkaart nog zien dat de landmassa’s aan
weerszijden van de Atlantische Oceaan vroeger aan
elkaar hebben gezeten?
Opdracht 16
In het midden van de Atlantische Oceaan ligt de MiddenAtlantische Rug en de Reykjanesrug. Hier bewegen de
aardplaten uit elkaar en wordt de ontstane ruimte opgevuld met lava. Op sommige plaatsen komt zoveel lava naar
boven dat er eilanden ontstaan. Zo zijn op de Reykjanesrug
IJsland en Jan Mayen ontstaan.

Toeristen komen speciaal naar IJsland om tussen twee aardschollen te lopen
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Tabel 13

Uitspraak

Juist / Onjuist

1

IJsland bestaat vrijwel geheel uit vulkanisch gesteente.

2

De Midden-Atlantische Rug is het diepste deel van de Atlantische Oceaan.

3

De oudste oceaanbodem vind je bij de Midden-Atlantische Rug.

4

IJsland wordt steeds groter.

5

Amsterdam en New York komen elk jaar iets verder uit elkaar te liggen.

a

Noem drie eilanden(groepen) die op dezelfde manier zijn
ontstaan, maar dan op de Midden-Atlantische rug.
b Lees de uitspraken in tabel 13. Zijn deze uitspraken juist
of onjuist?
IJslanders zijn in de loop der eeuwen gewend geraakt aan de
vulkanische activiteiten onder hun voeten. Ze weten dat ze
beter uit de buurt kunnen blijven van actief vulkanisme en
met zo veel beschikbare ruimte voor zo weinig mensen lukt
ze dat over het algemeen aardig. Maar laten we ook eens wat
verder inzoomen. Bijvoorbeeld op Heimaey, een klein maar
bijzonder IJslands eilandje met veel vulkanische activiteit.

en ten slotte zelfs maanden. De eerste mensen konden pas
na vijf maanden terugkeren naar Heimaey en de laatsten
arriveerden zelfs pas na een jaar. Huizen moesten opnieuw
worden gebouwd, want de halve stad was verwoest.
Maar er was niet alleen sprake van verwoesting. Vóór de
uitbarsting was de oppervlakte van Heimaey 11 km2, na de
uitbarsting 13 km2. Het eiland was 2 km2 gegroeid!
Kaart 15

Uitbouw van de kustlijn van Heimaey

Opdracht 17
Gebruik kaart 107A uit de atlas.
a Heimaey ligt op ongeveer tien kilometer voor de zuidwestkust van IJsland. Wat is de naam van de enige
plaats op Heimaey?
b Hoeveel inwoners telt deze plaats volgens de legenda
van de Grote Bosatlas maximaal?
In werkelijkheid wonen er op heel Heimaey nog geen
vijfduizend mensen. Vanaf nu kijken we dus niet meer naar
heel IJsland, maar naar een klein gebied met weinig
mensen. We gaan wisselen van schaalniveau.
Lees in het Basisboek B8 Wisselen van schaalniveau.
c Bekijk tabel 14. Kies bij ieder onderwerp steeds het
juiste schaalniveau.
Op 23 januari 1973, midden in de nacht, begon de eruptie
van de vulkaan Eldfell op het eiland Heimaey. De mensen
werden al snel door vissersboten van het eiland weggevoerd,
want de lava bleef maar stromen. Eerst dagen, toen weken
Tabel 14

Onderwerp
1

het klimaat van de zuidwestkust van IJsland

2

vulkanisme op IJsland

3

de ligging van middenoceanische ruggen

4

het aantal inwoners van de enige plaats op Heimaey
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Figuur 16 Koud water wordt opgewarmd door de hete lava,
waarna het warme water wordt gebruikt om huizen te verwarmen.
Als het verwarmingswater weer is afgekoeld, wordt het opnieuw
langs de hete delen van de vulkaan gestuurd. Een gesloten
systeem

Opdracht 18
Gebruik kaart 15.
a De naam Eldfell voor een vulkaan is goed gekozen. Het
IJslandse woord eldur betekent namelijk vuur. Wat betekent dan volgens jou Eldfell?
b Welke andere vulkaan is op Heimaey te vinden?
c Op kaart 15 is duidelijk te zien dat het eiland Heimaey in
1973 is gegroeid. Op welke dag in 1973 was de laatste
grote uitvloeiing van lava, waardoor de kustlijn veranderde?
d Heimaey heeft flink kunnen groeien doordat de lava in
de buurt van de kustlijn is gestold. Waarom is de lava
niet veel dieper over de zeebodem uitgevloeid?
Foto 17

Binnen een jaar hadden de mensen op Heimaey hun
normale leven weer opgepakt. En in plaats van angstig de
volgende uitbarsting af te wachten, besloot men om de
vulkanische activiteit op het eiland voor de verandering
eens nuttig in te zetten. Na alle ellende had de vulkaan
immers iets goed te maken en de IJslanders bleken daarbij
zeer creatief. Men ging zeewater door buizen langs de hete
delen van de vulkaan pompen. Het opgewarmde zeewater
werd vervolgens gebruikt om de huizen op Heimaey te
verwarmen. Zo heeft men tot bijna vijftien jaar na de uitbarsting gebruik kunnen maken van de vrijgekomen hitte.
Opdracht 19
Bekijk figuur 16.
a Waarom lopen de buizen met zeewater niet door de
heetste delen van de lavalagen, maar juist er langs?
b Het vulkanische verwarmingssysteem werkte erg goed
en de kosten waren erg laag. Toch moest men na vijftien
jaar stoppen met dit systeem. Waarom moest men stoppen?
De natuurlijke hitte uit het binnenste van de aarde kan dus
ook nuttige energie leveren aan mensen. We noemen dit
‘geothermische energie’. Geothermische energie kan in
principe nooit opraken, het is duurzame energie.
c Noem nog drie andere voorbeelden van duurzame energie.
d De IJslanders hebben laten zien dat je vulkanische
activiteit, met een beetje lef en de nodige creativiteit,
nuttig kunt gebruiken. Bedenk zelf een originele manier
waarop de IJslanders nog meer gebruik kunnen maken
van natuurlijke hittebronnen.

Jökuls’arl’on is het grootste gletsjermeer in IJsland. De ijsbergen zijn soms grijs of zelfs zwart door de vulkanische as
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