
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

  LES 1    I N  E I G E N  L A N D

Nederland is in vergelijking met andere landen misschien niet zo groot, maar er is genoeg te zien: 
bos, zee, pretparken, musea, eilanden, steden, dorpen … Je kunt dat zelfs allemaal op één dag 
zien als je naar Madurodam in Den Haag gaat. Het voordeel van vakantie in een klein land als 
Nederland is dat je nooit lang hoeft te reizen. In een uur of vier rijd je van de ene uithoek naar de 
andere, als er tenminste geen fi les zijn en als je niet verkeerd rijdt …

Sinds 1894 staan er in Nederland palen met wegwijzers: borden waarop staat welke kant je uit 
moet en hoe ver het nog is. De allereerste werd geplaatst in Kralingen bij Rotterdam. Deze paal 
staat er nog steeds, hoewel het waarschijnlijk niet meer de originele paal is. De eerste wegwijzers 
waren van hout en in een koude winter verdwenen die al snel in de kachel. Vandaar dat er in 
het begin ook niet heel veel palen geplaatst zijn. Ze werden bovendien nogal lukraak geplaatst, 
waardoor mensen ondanks of dankzij de palen nog wel eens verdwaalden. Toen er meer palen 
moesten komen, nam de ANWB deze taak op zich, in opdracht van de overheid. Inmiddels heeft 
de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) die taak overgenomen.
Nu staan er ontelbaar veel borden in Nederland die de reiziger de weg wijzen. Op de snelweg, 
de provinciale weg, in de stad of het dorp, in het bos en de duinen. Soms zelfs midden in een 
winkelcentrum of pretpark. Dat zijn meestal geen offi ciële, door de overheid geplaatste borden, 
maar ze hebben wel dezelfde functie: ervoor zorgen dat de bezoeker niet verdwaalt.

Zullen al die borden er over 25 jaar nog steeds staan? Veel auto’s hebben tegenwoordig navigatie: 
een computertje waar alle wegenkaarten in staan en die bijhoudt waar je op dat moment rijdt. 
Voor voetgangers en fi etsers bestaan er soortgelijke apps voor de mobiele telefoon of de tablet. 
Het zou zomaar kunnen dat al die borden die nu de weg wijzen naar plaatsen, attractieparken en 
musea, over een aantal jaren zelf een museumstuk worden.

  LES 2    I N  E U R O P A

Als je op vakantie gaat naar een Europees land, ga je de grens over: je verlaat Nederland. Dat 
betekent dat je je paspoort of ID-kaart moet meenemen. Vroeger stond bij elke grensovergang 
een douanebeambte die je paspoort controleerde. Tegenwoordig kun je bij alle grensovergangen 
vanuit Nederland zo doorrijden naar België of Duitsland.

Veel Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat hun inwoners vrij mogen reizen van 
het ene naar het andere land. Het verdrag waarin dat bepaald is, heet het Verdrag van Schengen, 
genoemd naar het plaatsje in Luxemburg waar het verdrag in 1985 ondertekend werd. Sommige 
landen hebben het verdrag niet ondertekend, zoals het Verenigd Koninkrijk. Neem je de trein naar 
Londen, dan moet je toch je paspoort laten zien. 

1

Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

A C H T E R G R O N D I N F O R M A T I E

JAARGROEP 5Op vakantie
Thema 5



© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

In veel Europese landen betaal je met de euro, net als in Nederland. Maar in sommige landen 
niet, zoals in Noorwegen, Zwitserland of Engeland. Zodra je in die landen komt, moet je je euro’s 
omwisselen voor Noorse kronen, Zwitserse kronen of Engelse ponden. Je krijgt niet altijd evenveel 
lokaal geld voor je euro’s. Dat hangt af van de wisselkoers. Die verschilt per dag.

Als je vanuit Nederland naar België gaat, heb je het gemakkelijk: je hoeft je paspoort niet te laten 
zien bij de grens, je kunt met euro’s blijven betalen en in een fl ink deel van België kun je gewoon 
Nederlands praten. In de rest van België en in alle andere Europese landen spreken ze andere 
talen: Engels, Duits, Frans enzovoort. In Nederland gebruiken we soms ook woorden uit een 
vreemde taal, zoals restaurant, croissant, frites. Dat is dan weer gemakkelijk als je naar Frankrijk 
gaat.

In andere landen spreken ze niet alleen een andere taal, ook het landschap en het eten zijn vaak 
anders. Hoe verder je reist, hoe groter de verschillen vaak zijn. Vlak over de grens is het verschil 
tussen Nederland en onze buurlanden België en Duitsland nog niet zo groot, maar rijd je door naar 
het zuiden van Duitsland, dan ziet het er al heel anders uit, met hoge bergen en enorme bossen.

  LES 3    B U I T E N  E U R O P A

Wie op vakantie gaat buiten Europa, neemt bijna altijd het vliegtuig. Met de auto naar China zou 
weken duren, want je moet onderweg ook nog eten en slapen. In een vliegtuig wordt dat allemaal 
voor je geregeld. Het nadeel van vliegen is dat je vaak lang moet wachten voordat je het vliegtuig 
in mag. Dat komt doordat er veel mensen mee moeten, anders zou het ook veel te duur worden. 
Van al die mensen moet het paspoort gecontroleerd worden. De bagage moet gecheckt en 
ingeladen worden en er moet genoeg eten en brandstof mee voor de hele reis. Vaak gaan er ook 
nog pakketten mee die naar de andere kant van de wereld gestuurd worden. Twee uur wachten 
op een luchthaven is niks.

Gelukkig is er op Schiphol veel te doen. Het is een van de grootste luchthavens van Europa en 
vanaf de incheckbalie naar het vliegtuig moet je vaak een fl ink stuk lopen.
Schiphol ligt in de Haarlemmermeerpolder, zo’n 15 kilometer van Amsterdam. Ooit was het 
gebied een meer; rond 1850 werd het drooggelegd. De luchthaven ligt daardoor op 3,35 meter 
onder NAP (Normaal Amsterdams Peil). Via Schiphol reizen jaarlijks meer dan 50 miljoen mensen; 
er landen en vertrekken elk jaar ruim 400.000 vliegtuigen.

Als je met het vliegtuig reist, kom je al snel in een andere tijdzone. In Londen is het één uur 
vroeger dan bij ons, in New York zes uur vroeger. Omdat het niet overal op aarde tegelijk licht en 
donker wordt, hebben we overal de tijd daaraan aangepast. Anders zou het in New York om vier 
uur ’s ochtends al licht zijn.

Met het vliegtuig kun je vanuit Nederland dus snel naar een ander deel van de wereld vliegen. 
Maar een vliegtuig heeft daarvoor wel veel brandstof nodig. Vliegen is daarom niet goed voor het 
milieu. Om dat te compenseren kunnen mensen een ‘greenseat’ boeken. Ze betalen dan iets extra 
voor hun vliegticket. Dat extra geld wordt besteed aan het aanplanten van nieuwe bomen.
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