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Nieuwsbegrip Extra over Dag van de Aarde – 2021 

tekst niveau A 

Dag van de Aarde 
 

Elk jaar op 22 april is het de Dag van de Aarde. Op deze dag wordt op de 

hele wereld de schoonheid van de aarde gevierd. Ook denken mensen op 

deze dag na over de waarde van de aarde. Want de aarde is belangrijk 

voor ons, en voor de dieren en planten. Maar het gaat niet zo goed met de 

aarde. Kunnen wij ervoor zorgen dat het weer beter gaat?  5 

 

Earth Day 

50 jaar geleden op 22 april werd in de Verenigde Staten voor het eerst Earth Day gevierd. Dat is 

Engels voor: Dag van de Aarde. Nu wordt deze dag wereldwijd gevierd, ook in Nederland. Op 

de Dag van de Aarde denken mensen na over wat zij allemaal doen en welke invloed dat heeft 

op de aarde. Want de aarde is mooi, en dat moet zo blijven. We hebben de aarde ook nodig om 10 

te leven. Bomen zorgen bijvoorbeeld voor schone lucht, zodat we kunnen ademen. En mensen 

en dieren gebruiken planten en water van de aarde: dat is hun eten en drinken.  

 

Natuur 

Mensen gebruiken elk jaar veel van de aarde. Ze gebruiken voedsel en water, en ze gebruiken 

bomen, om van het hout bijvoorbeeld meubels te maken. Maar we moeten ervoor zorgen dat we 15 

de natuur niet uitputten, want de aarde heeft tijd nodig om alles weer aan te vullen. Als mensen 

vis vangen om te eten, moet er nieuwe vis in de oceanen bij kunnen komen. Of als er bomen 

gekapt worden, moeten er bomen terug kunnen groeien. De bomen hebben we nodig voor 

schone lucht, maar in de bossen wonen ook dieren. Als er te weinig bomen zijn, hebben zij geen 

plek meer om te leven. Er komen daardoor meer bedreigde dieren. Ook komt er veel troep in de 20 

natuur terecht, zoals plastic. Veel plastic komt ook in de zee terecht. Dat is slecht voor planten 

én dieren, want dieren eten het plastic op. Daardoor kunnen ze doodgaan. Ook is het slecht 

voor mensen. Want als zij een vis eten die plastic heeft gegeten, dan komt het ook in de mens.  

 

Klimaat 

Het klimaat op aarde is aan het veranderen. Het wordt op aarde steeds warmer. Volgens 25 

wetenschappers komt dat door de mensen. Mensen willen graag spullen hebben om fijn te 

leven, bijvoorbeeld telefoons en televisies. Die spullen worden gemaakt in fabrieken. En om ze 

te laten werken, is er elektriciteit nodig. Ook rijden mensen in auto’s of gaan ze met het vliegtuig 

op vakantie. Door al deze dingen vervuilt de lucht en warmt de aarde op.  

 

Wat kun jij doen? 30 

Je moet van de aarde genieten! Maar het is voor mensen, 

dieren en planten belangrijk dat de aarde mooi blijft en dat je 

er fijn kunt leven. We moeten dus samen goed voor de aarde 

zorgen. Daar kun jij ook zelf iets aan doen. Probeer 

bijvoorbeeld minder energie te gebruiken. Zet de verwarming 35 

lager en trek een dikke trui aan. En doe het licht uit, als je je 

kamer uitgaat. Ook kun je korter douchen en niet met het vliegtuig op vakantie gaan. En gooi je 

afval niet op straat, maar in de prullenbak. Zo houd je de natuur schoon.  

Bron: dagvandeaarde.nl, wikipedia.nl, ernergiegenie.nl, ad.nl, nationalgeographic.nl 

 

de invloed = wat er door iets of iemand gebeurt 

uitputten = het helemaal opmaken 

 

 

 

 


