AARDRIJKSKUNDE : REEKS Nr 4

DE
KUSTSTREEK

BELGISCHE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOOR DIDACTISCHE EN WETENSCHAPPELIJKE ICONOGRAFIE
LIVORNOSTRAAT, 3, BRUSSEL

IDAC-PUNTEN
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LANGSHEEN DE BELGISCHE KUST SCHEIDT
EEN DUINENGORDEL DE ZEE VAN HET LAND

De Belgische kust strekt zich uit van
in het oosten over een lengte van
De zee die onze kust bespoelt, is de

in het westen tot
km (vul zelf in).
Ze maakt deel uit van de

Het water van de Noordzee is
Als je 33 gr zout oplost in 1 liter water, krijg je ongeveer de smaak van zeewater.
Beproef het maar eens!
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De kust te Bredene

Bekijk de foto. Welke drie belangrijke delen onderscheid je van links naar rechts ?
Schrijf in de vakjes hieronder de drie passende woorden. Verbind dan onderstaande
punten. Zo bekom je een doorsnede.
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zout — de duinen — Knokke — de zee — De Panne — Atlantische Oceaan
— Noordzee — het strand
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DE GOLVEN STERVEN Uit OP HET STRAND,
DAT ZACHT NAAR ZEE AFHELT

Strand met golf brekers

De golven ontstaan onder invloed van de
Kijk op de foto naar het wit spattende water : dit verschijnsel heet
De mens heeft de stuwkracht van de golven bedwongen door het bouwen van
, die
op de kust werden aangelegd.
De helling van het
amper 10 m diep is.

is zo gering, dat op 10 km van de kust de zee

De zee heeft getijden. Waaraan kun je op de foto merken, dat het water niet
steeds even hoog staat ? Op het strand liggen
, ontstaan door het
opkomen en het aflopen van de zee.

golfbrekers — strand — ribbelingen — dwars — wind — branding
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DE BREDE, AFGERONDE DUINHEUVELS
ZIJN GEMIDDELD SLECHTS 15 A 20 M HOOG

De duinen te De Panne

De duinen bestaan uit
Die duinen zijn ontstaan onder invloed van de
heeft opgewaaid.

, die het strandzand

De kenmerkende plantengroei in de duinen is
Op vele plaatsen werd deze grassoort aangeplant om de ,
zand tegen te gaan.

van het

Op de foto merk je tussen de duinen een zeer breed lager gelegen gedeelte, dat
men
noemt.
Te De Panne zijn de duinen meer dan 1 km breed. In je atlas zul je vaststellen,

dat ze niet overal zo breed zijn. Waar zijn ze het breedst ?
Waar zijn ze het smalst ?
Waar ontbreken ze zelfs ?

Te Zeebrugge — duinpanne -- zand -- Aan de twee uiteinden van de kust
-- Nabij Blankenberge — wind -- helmgras — verstuiving

4 VROEGER TROF MEN IN DE DUINSTREEK SLECHTS
EENVOUDIGE VISSERSWONINGEN AAN

Woningen in de duinen

Let op de kleine lage visserswoningen op de achtergrond. Ze staan fris in het
muren.
dak en
landschap :
Het dak aan de achterkant van de woning is laag afhellend, ter bescherming
tegen de hevige
Waar ligt dan de zee ten opzichte van de woning ?
En waar strekt zich het binnenland uit ?
werd aangelegd.
Op het middenplan van de foto bemerk je, dat een
Hij wordt gedeeltelijk beschut door een begroeide zandwal.
De opbrengst van deze teelt is voor vele vissers een bijverdienste.

Achter de woning — zeewind -- groentetuin — rood — Vóór de woning
— witgekalkte .
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DANK ZIJ HET TOERISME RIJZEN TALRIJKE VILLA'S
UIT DE GROND EN DOORKRUISEN TRAMLIJNEN
EN ASFALTWEGEN ONZE DUINEN

Villa's te Koksijde

Op de foto bemerk je, dat de duinstreek ingenomen is door
van zeer uiteenlopende stijl en smaak.
Tegelijkertijd werden

en

aangelegd.

Van De Panne tot Knokke loopt een brede weg, de Koninklijke Weg, die de
badplaatsen met elkaar verbindt.
Over de ganse lengte van deze weg kan de toerist eveneens gebruik maken van
de elektrische
Aldus wijzigt de mens het

zeer sterk.

natuurlandschap -r- moderne villa's — lanen — buurtspoorweg , wandelwegen
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LAWAáHEEN ONZE KUST ONTSTONDEN
TALRIJKE MODERNE BADSTEDEN

,........
Algemeen gezicht op Blankenberge

Tijdens de zomermaanden verdringen zich tienduizenden Belgische en buitenlandse
op het
Teneinde het binnenland te beschermen tegen overstroming van de zee bouwde
men plaatselijk een
, waarlangs zich talrijke moderne
en
uitstrekken.
Bekijk goed de foto : om de badgasten tegen de wind te beschutten, plaatst men

Het vlakke, groene landschap op de achtergrond van de foto zijn

de Polders -- toeristen — zeedijk — windschermen -- hotels — strand —
apparte mentsgebouwen
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AAN DE BELGISCHE KUST LIGGEN
VERSCHILLENDE VISSERSHAVENS

De vi8ser8haven te Zeebrugge

Onze vier belangrijkste vissershavens zijn (in volgorde van hun belang) ;
1
2.
3.
4.
De foto is een gezicht op de vissershaven te Zeebrugge.
kun je merken, dat het een binnenhaven is.
Aan het kalme
De vissersboten kunnen naar zee langs een kunstmatige
Het schip in het midden van de foto is een
Deze kleinere vissersboten gaan gewoonlijk niet verder dan 15 à 20 km in zee.

wateroppervlak — Blankenberge — Zeebrugge — kustvaarder — Oostende
— vaargeul — Nieuwpoort.
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OOSTENDE, DE KONINGIN DER BADSTEDEN,
IS NIET ALLEEN DE BELANGRIJKSTE VISSERSHAVEN,
MAAR BIJ UITSTEK EEN PASSAGIERSHAVEN

Gezicht op Oostende

Oostende, met meer dan 50.000 inwoners, is gunstig gelegen ....
van onze kust. Het gedeelte van het stadsplan op de foto zichtbaar, vertoont een
stratenbouw : kenmerk van vele jonge of moderne steden.
Op de foto bemerk je eveneens de zeedijk. Wat ontbreekt hier vóór
de dijk in vergelijking met wat wel te zien is op de foto van Blankenberge ?
Op de achtergrond tekent zich de
met het
(_
af. In de vaargeul stoomt een
Deze boten verzekeren de geregelde overzetdienst tussen Oostende en

)

pier — het strand — Dover — rechtlijnige — in het midden —
pakketboot — de mailboot — havenhoofd

« IDAC» VERZAMELINGEN
(Kleurenreprodukties)

AARDRIJKSKUNDE.
: DE AS ANTWERPEN-BRUSSEL (te verkrijgen van
15/11/56 af) : 10 reprodukties van kleurenfoto's met
verklarende handleiding voor 180 IDAC-punten.
Reeks nr 2 : HASPENGOUW (te verkrijgen van 25/12/56 af) :
10 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 1 80 IDAC-punten.
: DE ARDENNEN (te verkrijgen van 25/2/57 af) : 12 reproReeks nr 3
dukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding
voor 210 IDAC-punten.
: DE KUSTSTREEK (te verkrijgen van 25/4/57 af) : 8 reproReeks nr 4
dukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding
voor 150 IDAC-punten.

Reeks nr 1

GESCHIEDENIS.
Reeks nr 101 : DE VOORHISTORISCHE TIJDEN : HET STEENTIJDPERK
(te verkrijgen van 25/2/57 af) : 12 reprodukties van
kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 210
IDAC-punten.
Reeks nr 102 : ROMEINS BELGIE I (te verkrijgen van 25/4/57 af) :
8 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 150 IDAC-punten.

ANATOMIE.
Reeks nr 201 : HET MENSELIJK SKELET (te verkrijgen van 25/2/57 af) :
6 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 120 IDAC-punten.

DIERKUNDE.
301 : DE FOREL : VAN El TOT VIS (te verkrijgen van 15/12/56
af) : 8 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende
handleiding voor 150 IDAC-punten.
Reeks nr 302 VAN EI TOT KUIKENTJE (te verkrijgen van 25/2/57 af) :
8 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 150 IDAC-punten.

Reeks

nr

PLANTKUNDE.
Reeks nr 401: DE PAARDEKASTANJE : VAN ZAAD TOT BOOM (te
verkrijgen van 25/12/56 af) : 8 reprodukties van kleurenfoto's met verklarende handleiding voor 150 IDACpunten.

WAAR VINDT U DE IDAC-PUNTEN ?
De IDAC punten zijn te vinden op de etiketten of in de verpakkingen van
volgende waren, die te verkrijgen zijn bij ongeveer alle kleinhandelaars in
het land
-

Voedingswaren :
NESTLE, GALA PETER en KOHLER Chocolade
NESCAFE, gebruiksklare koffie en gedecafeïneerde NESCAFE
NESTLE Gesuikerde en gecondenseerde volle melk
PROBA Westmeerbeek Groenten- en fruitconserven
REMY Deegwaren
REMY Rijstgriesmeel en rijstmeel
CROSSE & BLACKWELL Jam
CROSSE & BLACKWELL Pickles, augurken, kappertjes en andere specialiteiten
DESSAUX Fils Azijn
DESSAUX Fils Mostaard
LEA & PERRINS & LAZENBY Engelse saus
NOURRISSONS Beschuiten
PAQUOT Beschuiten en Toast
SPONTIN Mineraal water en limonades en literflessen
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Bureauwaren

:

BIC punten (Import : Ets. Gold Lilie)
SOMA Stylo's
Schrijfboeken en fardes BELG1CA
Papierwaren CDR : schrijfboeken AIR FORCE
carnets met spirallband
varia
Cellosine servette « LUNCH »
-

-
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1) Uw naam en adres, leesbaar geschreven.
2) Het nummer of de nummers van de reeks(en) die U wenst te ontvangen.
3) Het aantal punten vereist voor de gewenste reeks(en).

