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  LES 1    O P  C R U I S E  D O O R  N O O R D - E U R O P A

Als je langs de landen van Noord-Europa vaart, zie je verschillende soorten kusten. In Noorwegen 
zien we een fjordenkust met diepe inhammen met steile rotsen. In het zuiden van Zweden en 
Finland zien we een scherenkust, die uit duizenden rotsige eilandjes bestaat. In het zuidwesten van 
Denemarken ligt een waddengebied, zoals we dat ook in Nederland kennen. In Litouwen, Letland 
en Estland vinden we stranden en afbraakkusten.
Bij het ontstaan van deze kusten hebben klimaatveranderingen een belangrijke rol gespeeld. De 
Noorse fjorden en de Zweedse en Finse scheren zijn ontstaan aan het einde van de laatste ijstijd 
(ongeveer 10.000 jaar geleden), toen de dikke sneeuw- en ijslaag gingen smelten. De fjorden zijn 
ondergelopen gletsjerdalen, de scheren omhoog gekomen rotsen. Door het smelten van de dikke 
ijspakketten is Scandinavië sinds het einde van de laatste ijstijd gemiddeld een paar honderd meter 
gestegen. De honderden meters dikke pakketten ijs hebben Scandinavië gedurende de ijstijden 
letterlijk naar beneden gedrukt; na het smelten is Scandinavië weer omhoog geveerd.
De fjordenkust is een erosie- oftewel afbraakkust. De zee beukt tegen de steile rotsen aan en 
breekt deze langzaam verder af. Ook de scherenkust, die volledig uit omhooggekomen rotsen 
bestaat, is een afbraakkust. Ook hier breekt de zee de rotsen af.
Het waddengebied langs de kust van Noord-Nederland, Duitsland en Denemarken ontstond in 
dezelfde tijd. Door het smeltende ijs steeg de zeespiegel, maar tegelijkertijd daalde de bodem 
in het Noordzeebekken, als evenwichtsbeweging ten opzichte van het omhoogkomen van 
Scandinavië. Hierdoor ontstonden gaten in de duinenrij die de kusten beschermden. Zo ontstond 
de Waddenzee die tot het noorden van Denemarken doorloopt.

IJsland is een geval apart. Het is ontstaan door vulkaanuitbarstingen op de oceaanbodem. 
Het land ligt midden op de Midden-Atlantische rug, een scheidingsgebied van aardplaten die 
langzaam uit elkaar drijven, zo’n 2 centimeter per jaar. Op IJsland zijn niet alleen veel vulkanen, 
maar ook warmwaterbronnen. Die twee natuurverschijnselen hangen met elkaar samen. Het 
water wordt onder de grond opgewarmd door de aardwarmte, het magma, dat later als lava uit de 
vulkanen spuit. Her en der komt het water naar boven. Daar vormen zich bronnen waarin je kunt 
baden. Het water kan erg heet zijn.
Een ander verschijnsel dat in Europa nergens anders voorkomt, is de geiser. Ook deze 
ondergrondse warmwaterbronnen worden opgewarmd door de aardwarmte. Na een tijdje wordt 
de temperatuur zo hoog, dat het water met kracht uit de aarde omhoog spuit. Niet alle geisers zijn 
nog even actief, maar ze trekken wel veel toeristen en zijn dus een goede inkomstenbron. Om de 
activiteit van de geisers te vergroten, goten de IJslanders ooit zeepsop in de bronnen. Dit zorgde 
tijdelijk inderdaad voor een grotere activiteit, maar uiteindelijk hielpen ze de geisers daarmee 
(letterlijk) om zeep. Bekijk het fi lmpje over geisers en vulkanen op IJsland: http://www.schooltv.nl/
beeldbank/clip/20090710_ijsland01.

Over het noordelijke puntje van IJsland, en over het noorden van Noorwegen, Zweden en 
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Finland loopt de poolcirkel. De poolcirkel ligt op 66,5 graden noorderbreedte. Op 66,5 graden 
zuiderbreedte ligt er ook een. Het kenmerk van de poolcirkel is dat op deze lijn de zon één dag per 
jaar (rond 21 december) niet opkomt en één dag per jaar (rond 21 juni) niet ondergaat. Het aantal 
dagen per jaar dat de zon niet opkomt of ondergaat, wordt groter als je vanaf de poolcirkel verder 
richting de pool gaat.
Vanwege de kou, de harde ondergrond en de lange periodes waarin het donker is, kan er weinig 
groeien in dit gebied. Helemaal in het noorden en op IJsland groeien alleen mossen en struiken, 
dat gebied bestaat uit toendra. Iets zuidelijker, deels ten noorden en deels ten zuiden van de 
poolcirkel, vind je veel naaldbossen. Nog weer zuidelijker is het warm genoeg voor loofbossen.

  LES 2    N O O R D - E U R O P A  E N  D E  E U

In veel EU-landen hoef je je paspoort niet te laten zien als je de grens oversteekt. Die landen 
hebben het Verdrag van Schengen (genoemd naar een klein Luxemburgs plaatsje aan de grens 
met België) ondertekend. Dat geldt niet voor IJsland en Noorwegen. Noorwegen is geen lid van de 
EU, de bevolking heeft zich in een referendum uitgesproken tegen de toetreding van hun land tot 
de EU; IJsland is sinds 2009 kandidaat-lid. In beide landen betaal je met kronen: Noorse kronen en 
IJslandse kronen. Ook in Zweden en Denemarken betaal je met (Zweedse, resp. Deense) kronen. 
Deze landen behoren wel tot de EU, maar ze zijn niet toegetreden tot de eurozone.
Nederland behoort wel tot de eurozone. Sterker nog: het verdrag waarin besloten werd om 
in Europa overal met dezelfde munt – de euro – te gaan betalen, werd gesloten in Maastricht 
in 1992. Tien jaar later was de invoering van de euro een feit. Elk bedrag in guldens moest 
omgerekend worden volgens de toen geldende wisselkoers: 1 euro = 2,20371 gulden. Als je iets 
kocht in de winkel, leek het ineens veel goedkoper. Maar ook de salarissen werden omgerekend 
naar euro’s en dus leek het alsof je ineens ook veel minder verdiende. Dat was natuurlijk niet zo, 
maar het duurde jaren voordat iedereen gewend was aan de waarde van de ‘nieuwe’ munt. Het 
voordeel was dat je de Nederlandse prijzen goed kon vergelijken met bijvoorbeeld Duitse prijzen. 
En je hoefde geen buitenlands geld mee te nemen als je naar een ander land ging. Voordeel was 
er ook voor de internationale handel door het wegvallen van de wisselkoersen.
Er zitten ook nadelen aan zo’n eenheidsmunt. Alle Europese economieën beïnvloeden namelijk 
de waarde van de euro. Gaat het elders in de EU minder goed, dan worden ook de euro’s in 
onze portemonnee minder waard. De waarde van de euro hangt samen met het vertrouwen van 
ondernemers in de economie van de hele eurozone.
De Scandinavische landen kennen een hoge welvaart. Ondernemers en regeringen wereldwijd 
hebben veel vertrouwen in hun economieën. Wie zich met een eenheidsmunt als de euro verbindt 
aan economisch zwakkere landen als Griekenland en Spanje, neemt wel een risico. De Zweden 
en de Denen hebben daarom besloten eerst maar eens te kijken hoe stabiel de euro blijkt te zijn, 
voordat ze hun eigen economie en welvaart daaraan verbinden.
In Finland en Estland kun je wel met de euro betalen. In de tijd van de Koude Oorlog (1946-
1991) was Finland neutraal, maar stond behoorlijk onder invloed van de Sovjet-Unie – het huidige 
Rusland – die een voortdurende bedreiging vormde. Finland kon daardoor pas in 1995 toetreden 
tot de EU. Estland, Letland en Litouwen bestonden voor 1991 niet als aparte landen. Zij vielen 
volledig onder het Sovjetregime. Toen de landen in 1991 onafhankelijk werden, lonkte de EU. Alle 
drie de Baltische staten zijn in 2004 toegetreden tot de EU. Sinds 2011 kun je ook in Estland met 
de euro betalen.
De eurobiljetten zijn in elk land gelijk. Eén kant van de euromunten mag elk land zelf ontwerpen. 
Op deze site staan ze op een rij: http://www.euromuntgoes.eu/euromunten.html
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  LES 3    V E R D I E N E N  A A N  B O S  E N  Z E E

Vanwege de dichtbeboste of juist onherbergzame binnenlanden wonen de meeste Noord-
Europeanen aan de kust. Vanaf de prehistorie hebben ze zich ontwikkeld tot bekwame 
botenbouwers, zeevaarders en vissers. Hun zeemanschap bracht de Vikingen of Noormannen in 
de 9e en 10e eeuw al handeldrijvend en oorlogvoerend naar de landen rondom de Noordzee en 
naar Noord-Frankrijk. De eerste permanente bewoners van IJsland waren Vikingen en de taal die 
op IJsland wordt gesproken, het IJslands, stamt af van het oud-Noors.
In West-Europa werden de Vikingen gewaardeerd als goede handelaren en ambachtslieden, maar 
vaak ook gevreesd om hun plundertochten. Veel van het erfgoed van de Vikingen is bewaard 
gebleven.

Vanwege de ligging aan zee is de visserij een belangrijke bron van inkomsten in Noord-Europa. 
Vooral voor de IJslanders (73% van de IJslandse export hangt samen met de visserij). Om te 
voorkomen dat de zeeën leeggevist worden, stelt de EU sinds 1975 visquota vast: het maximale 
aantal kilo’s vis dat er van een bepaalde soort in een jaar gevangen mag worden. Deze visquota 
worden ook met niet-EU-landen als IJsland en Noorwegen vastgesteld. Ze zijn gebaseerd op 
biologische adviezen over de hoeveelheid vis die er in een bepaald gebied aanwezig is. Dankzij de 
visquota is de haringstand dusdanig hersteld dat er nu weer op gevist kan worden. Voor andere 
soorten zijn de quota (nog) minder succesvol. Sommige vissoorten in de Oostzee hebben het 
niet alleen moeilijk vanwege de overbevissing, maar ook doordat er weinig vers oceaanwater 
wordt aangevoerd. De doorgang tussen Denemarken en Noorwegen is smal en ondiep. Daardoor 
ververst het water niet goed en kunnen er makkelijk algen groeien. Dat is funest voor veel vissen.
IJsland en Noorwegen zijn, samen met Japan, de enige landen ter wereld die de walvisvaart niet 
verboden hebben. Zij jagen nog ieder jaar op walvissen in de Noordelijke IJszee.

Het is logisch dat de visserij in Noorwegen al eeuwenlang een grote rol speelt. Het land heeft een 
kustlijn van 21.000 kilometer. Als je de kusten langs de eilanden en fjorden meetelt zelfs 57.000 
kilometer. Duizenden mensen werken als visser, in de visverwerkende industrie of als viskweker. 
Toch heeft de visvangst tegenwoordig slechts een beperkt aandeel in de export (6%) en het bruto 
nationaal product (0,5%) van Noorwegen. Het meeste verdienen de Noren aan de aardolie- en 
aardgasproductie.

Het meest kenmerkend van Noorwegen, Zweden en Finland zijn de uitgestrekte bossen. In Finland 
beslaan ze twee derde van het grondgebied, in Zweden meer dan de helft. Noorwegen heeft 
verhoudingsgewijs de minste bossen. Dit komt vooral doordat Noorwegen zo bergachtig is: 47% 
van het land ligt boven de boomgrens.
In deze streken waren veel oerbossen. Oerbossen zijn bossen die nog nooit eerder zijn gekapt. Een 
deel van deze oerbossen is beschermd, maar een deel ook niet. Tegenwoordig maken steeds meer 
oerbossen plaats voor productiebossen die voor de houtindustrie worden aangeplant.
Hout wordt wel eens het groene goud van Scandinavië genoemd. Het is belangrijk als 
bouwmateriaal, als grondstof voor de papierindustrie en voor tal van andere industrieën. De 
bosbouw en houtindustrie zijn erg belangrijk voor de economieën van Finland en Zweden. Toch 
werken er relatief weinig mensen in deze sector. Veel van het werk (poten, kappen en vervoeren) 
dat vroeger door veel mensen werd gedaan, wordt nu grotendeels door machines uitgevoerd. 
Er zijn alleen een paar mensen nodig om de machines te bedienen. Vroeger werden de bomen 
in de rivier gelegd en dreven ze stroomafwaarts richting de houtfabrieken. Daarvoor waren 
‘vlotters’ nodig: mensen die ervoor zorgden dat de boomstammen naar de juiste plek dreven. 
Tegenwoordig worden de boomstammen met grote treinen vervoerd.
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Het hout is natuurlijk niet alleen geschikt om papier van te maken of huizen van te bouwen. Er 
worden ook veel meubels van gemaakt. Het is niet toevallig dat IKEA in Zweden is ontstaan: 
daar was immers voldoende hout aanwezig om de meubels te maken. Tegenwoordig heeft het 
concern wereldwijd vestigingen en vindt ongeveer een derde van de productie van IKEA-meubels 
plaats in lagelonenlanden. Het welvaartsniveau in Noord-Europa ligt immers hoog en dus zijn de 
werknemers duur, terwijl lage prijzen juist een van de kenmerken van IKEA is, naast een goed 
ontwerp, makkelijk te vervoeren en makkelijk zelf in elkaar te zetten. Hoewel niet iedereen het 
daarmee eens zal zijn.
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