
1. Vergelijk de schalen op de kaart van België en de kaart van 
Israël/Palestina. Merk je ook dat ze hetzelfde zijn?

2. Knip uit het postkaartje de Westbank en de Gazastrook uit. Dit is 
22% van het historische Palestina of het Britse Mandaatgebied 
Palestina.

3.3. Leg de uitgeknipte Westbank en de Gazastrook op de kaart van 
België. Dan krijg je een idee van de grootte /oppervlakte van de 
Westbank en de Gazastrook.

4. Leg de uitgeknipte Westbank en Gazastrook op een streek in 
België/provincie die jij goed kent. Omlijn de beide gebieden op de 
kaart van België en knip die 2 delen van België uit. 

5.5. Verwijder nu met een alcoholstift de belangrijkste stad in dit 
uitgeknipte Belgisch gebied, want ook voor de Palestijnen is 
Oost-Jeruzalem niet bereikbaar. 

6. Knip uit het gebied van België (even groot als de Westbank) nog 
eens een derde deel weg. Dit is wat Israel zou annexeren. 

7.7. De overige twee derde mag je in 20 stukken knippen (in 
werkelijkheid zijn het er nog meer). Dit is alles wat zou overblijven 
voor een Palestijnse staat. Bovendien staan de gebieden niet met 
elkaar in verbinding. 

8.8. In die Palestijnse staat hebben de Palestijnen geen controle over 
hun eigen grenzen, water, elektriciteitsnet, opgehaalde invoertaxen 
en luchtruim. Denk jij dat dit kan leiden tot vrede?  Zou jij kunnen 
leven in een dergelijke staat?

Gebruik van de kaarten



 In de Westbank wonen meer dan 3 
miljoen mensen 

 Op de Westbank zijn er 132 kolonies 
gebouwd, waar de lokale bevolking, de 
Palestijnen, geen toegang toe heeft.

 In de kolonies wonen 656 414 
Israëlische kolonisten.

 10% van het gebied ligt aan de 
Israëlische kant van de muur, die Israël 
aan het bouwen is. Een muur die 
dubbel zolang zal zijn als de feitelijke 
grens tussen Israël en de bezette 
Westbank.

 In de bezette gebieden vonden reeds 
49 532 afbraken van gebouwen plaats 
sinds 1967.

 Je vindt er 140 check-points (66 
permanent), 355 wegblokkades en 165 
poorten die ad random kunnen 
gesloten worden.

 In de Gazastrook wonen ongeveer 2 
miljoen mensen.

 1 421 182 zijn vluchtelingen uit het 
gebied wat nu Israël is.

 De bevolkingsdichtheid bedraagt 5 
453/km . Dat is evenveel als in Brussel 
centrum (in Gaza stad is dit zelfs 9 
983/km ).
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 Dit gebied is al sinds 2007 afgesloten 
van de rest van de wereld en wordt 
regelmatig gebombardeerd.

 In 2014 kwamen meer dan 2 000 
mensen om en meer dan 100 000 
verloren hun huis in de 
bombardementen.


