
Aardrijkskunde 

Vervolg periode 3 



 Oceanen > schuiven we door naar periode 4 

 Paragraaf 10 

 Verwering en erosie 

 Verhang en verval 

 Toetsing 

Wat gaan we doen 



 Erosie en sedimentatie 

 Toetsing 

 Repetitie  

 Vulkanen en aardbevingen 

 Verwering en erosie 

 Verhang en verval 

 Telt 2x mee 

 Herkansbaar 

 Volgende week (tweede les) 

Wat gaan we doen 



 Volgende les 

 Maken van paragraaf 10 

 Opdracht 7, 8 en 10 t/m 14 

Huiswerk 



 Verwering en erosie 

 Moesson 

 Gevolgen van natuurgeweld 

Paragraaf 10 



Verwering & erosie 

 Verwering: uiteenvallen van gesteente onder   

invloed van weer en plantengroei 

 

 Langdurig proces  

 



Stap 1 

 Gesteente breekt en barst 



Stap 2 

a: Regenwater loopt in barsten 

b: Water dat in barsten bevriest, zet uit en 

duwt het gesteente uit elkaar. 



Stap 3 

a: Gesteenten vallen uit elkaar  

b: Planten & (bodem)dieren tasten het gesteente   

aan. 

c: Planten drukken het gesteente met hun wortels 

uit elkaar. 





Erosie 

 Erosie is de af- of uitslijping van gesteente      

onder invloed van het weer. 

 Water 

 Rivieren (vervoer van gesteente) 

 Zeeën 

 IJs 

 Wind 



Water (Grand Canyon, V.S.) 

 



Zee (Algarve, Portugal 

 



Zee (Algarve, Portugal)  

 



IJs 

 Gletsjers 



Fjord  

 



Wind 

 



U-dal 

 Uitslijting door een gletsjer 
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V-dal 

 Uitslijting door een rivier 
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 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2006020

9_gletsjerdalen01  
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Verhang en verval 



http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_kringloop01  
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Gletsjer 

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2005110

9_gletsjer01  
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Gletsjer 

 

Firnbekken 

Gletsjertong 



 



Rivieren 

 Regenrivieren (vervoeren veelal regenwater) 

 Gletsjerrivieren / gemengde rivier (vervoeren 

smelt en regenwater) 

 

 



 

Waterscheiding 



Verval en verhang 

 Rivier stroomt van hoog naar laag. 

 Hoogteverschil tussen twee plaatsen aan deze 

rivier noem je het verval.  

 (altijd in meters) 



Verhang 





 

Vervuiling 



 

Vervuiling  



 


