
EUSKAL HERRIA
Baskenland

Informazio orokorra 
Algemene informatie

Grootste stad: Bilbao 

Officiele talen: Baskisch en Spaans 

Oppervlakte: 20.947 km2 

Bewoneraantal: 3 milj

Euskal Herri tipikoa 
Typisch Baskenland

Symbolen: 

Het symbool hieronder wordt gezien als 

een nationaal symbool waardoor je hem 

overal ziet. Er zijn vele betekenissen over 

die symbool, maar de meesten zien als de 

rijzende zon. 

Sport:  

Pelota wordt gezien als een van de 

nationale sporten van Baskenland. Pelota is 

een sport waarbij je met je blote hand tegen 

een bal moet slaan om zo punten te halen. 

De persoon met de meeste punten wint. 

Taal: 

Het meest opvallende is toch de taal: 

Euskara, Baskisch in het Nederlands. Deze 

taal lijkt totaal niet op andere talen 

waardoor het moeilijk wordt om het te 

verstaan.   

Azpeitia
Azpeitia is een stad  waar veel te 

beleven valt. Je zit tussen de vele 

bergen en ook de vele flats. Voor de 

genen die van wandelen houden, 

kunnen een wandeling in de bergen 

houden, maar voor de anderen zijn er 

ook nog gewoon leuke restaurants en 

vele barren die je kan bezoeken.

Bilbao is een idyllisch plaats. Voor de 

shoppers onder ons is dit de beste 

plaats want er zijn heel veel prachtige 

winkels. Voor de voetballers is er een

prachtig stadion: Athletic Bilbao 

Stadium.

Bilbao

Donostia
San Sebastián

Donostia is een stad recht aan de zee. Je

kan daar prachtige wandelingen langs 

het strand maken en lekker eten. De 

temperaturen zijn in de zomer echt 

geweldig om een ijsje te eten.

Erasmus+
''Hoe is het om te wonen, studeren en 

werken in een ander EU-land?''



Mondragón
In 1943 heeft de priester Don José 

Maria Arizmendiarietta een 

dorpsschool opgericht om de 

arbeiderszonen en -dochters te 

onderwijzen. In de jaren erna is het 

bedrijf uitgegroeid zoals we hem nu 

kennen. 

 

Mondragón is een overkoepelend 

orgaan van allerlei bedrijven, maar 

Mondragón werkt anders dan alle 

andere groepen. 

Het management wordt elk jaar 

democratisch gekozen in een 

algemene vergadering, maar er wordt 

ook gekozen over allerlei andere 

dingen  zoals hun strategieën en 

andere verandering.. 

Elke coöperatie binnen Mondragón

moeten alle plannen volgen maar 

mogen altijd uit de groep stappen. 

Athletic Bilbao
De club Athletic Club werd in 1898 

opgericht door Britse immigranten die 

naar Bilbao kwamen om in de 

koolmijnen te werken. Dit kan je 

bijvoorbeeld nu nog zien in de naam. 

In de beginjaren zag de club vele 

landstitels en bekers. 

In de tijd van Francisco Franco moest 

de naam Athletic Club veranderd 

worden naar Atlético Bilbao omdat 

niet-Spaanse namen verboden waren. 

Na de dood van Francisco kregen ze 

hun oude naam terug. 

San Mamés is de naam van hun 

voetbalstadion. Het oude stadium 

werd in 1913 gebouwd maar het

nieuwe stadion werd in 2013 

gebouwd. 

 

De club zag zijn glorie moment in het 

seizoen van 1976/1977 toen ze de 

UEFA club finale hadden bereikt maar 

ze hadden jammer genoeg verloren 

tegen Juventus.

DIPC
Donostia International 

Physiscs Center
De DIPC is in 1999 opgericht in 

samenwerking met Baskische 

regering, de Universiteit van 

Baskenland en de regionale regering 

van Gipuzkoa. 

Binnen dit bedrijven doen ze 

onderzoek naar velen bijvoorbeeld 

kleine organismes. Ze hebben veel 

apparatuur waar ze gebruik van 

maken zoals speciale microscoops en 

supercomputers.  

Hier wordt onderzoek gedaan naar 

dingen die we in het dagelijks leven 

nodig hebben. Neem bijvoorbeeld 

winterbanden. Hier wordt onderzoek 

gedaan naar hoe rubber functioneert 

in bepaalde toestanden zodat ze het 

beste rubber kunnen vinden voor 

bijvoorbeeld je auto.


