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Allerlei soorten
Hoe je je tuin aanlegt, is afhankelijk van je smaak. Belangrijk
is je af te vragen of je groene vingers hebt. Een mooie
tuin vergt immers tijd. Een kruidentuin, groentetuin en
bloementuin zijn de bekendste. Maar er bestaan ook
bijzondere tuinen.

In een watertuin staat water
centraal. Het regenwater wordt
opgevangen. Daarna wordt het
omgeleid naar vijvers, kabbelende beken en watervallen. Zo’n
watertuin is niet alleen leuk om
pootje te baden. Ook waterdiertjes kunnen er hun hartje
ophalen. Misschien vinden zelfs
kikkers de weg naar je tuin.

goed nagedacht over het ontwerp. Alles is met een reden op
een bepaalde plek aangelegd.
Bomen, mos, rotsen en watervallen lopen in elkaar over.
Krijg je niet genoeg van bijzondere tuinen? Bezoek zeker eens
een Engelse tuin, wilde tuin of
rotstuin.

Japanse tuin
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Wie van rust houdt, kan een
Japanse tuin maken. Er is

Landschappen
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Vulkanen
Een vulkaan is een berg van vuur. Er loopt als het ware een
weg naar de kern van de aarde. Die kern is erg heet.

Daarin zijn stenen vloeibaar.
Dit heet magma. Diep onder
de grond borrelt het magma.
Het stroomt alle kanten op. En
het zoekt een weg naar buiten.
De aardkorst is bij vulkanen
dunner. De aardplaten bewegen naast elkaar. Soms duwt
het magma hard. Dan barst de
vulkaan uit. Bij een uitbarsting
wordt het magma opnieuw
hard. Dat heet lava. Het gebied
rond de vulkaan wordt met
lava en as bedekt. Het landschap is ruw.

Slapen
Sommige vulkanen barsten
vaak uit. Dat noemen ze actieve
vulkanen. Er zijn ook slapende
vulkanen. Deze vulkanen zijn
al een hele poos niet uitgebarsten. Sommige slapen enkele
honderden jaren. Toch bestaat
de kans dat ze opnieuw actief
worden. Altijd goed oppassen,
dus!

>> de Fuji-vulkaan (Foto Sofie De Moor)

>> lava (Foto Pexels)

