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Achtergronden

Israël ligt in het uiterste westen van 
Azië, op de natuurlijke landbrug tus-
sen dit continent en Afrika. Vanaf de 
oudste tijden vormde het een door-
gangsgebied voor handelskaravanen 
die hun thuisbasis hadden in Egypte, 
Zuid-Arabië, Foenicië, Syrië, Transjor-
danië en Mesopotamië, het huidige 
Irak. In het westen grenst het land aan 
de Middellandse Zee, in het noorden 
aan Libanon, in het oosten aan Jorda-
nië en Syrië en in het zuidwesten aan 
Egypte. In het uiterste zuiden ligt de 
Rode Zee.
Het grondgebied van Israël (zonder 
de autonome en bezette Palestijnse 
gebieden) bedraagt circa 21.000 vier-
kante kilometer, dat wil zeggen dat 
Israël in oppervlakte ongeveer twee 
derde van Nederland is. De kustlijn 
langs de Middellandse Zee is ongeveer 
230 km lang; het land heeft een tota-
le lengte van 412 km en een grootste 
breedte van 130 km.
Landschappelijk zijn in Israël vier 
gebieden te onderscheiden: de kust-
vlakte in het westen, het westelijk 
bergland in Centraal-Israël, de Jor-
daanslenk in het oosten en de Negev- 
woestijn in het zuiden.

de kustvlakte in het westen
De kustvlakte in het westen heeft een 
lengte van ongeveer 200 km en een 
breedte van ongeveer 20 km. Duinen 
beschermen dit gebied tegen het aan-
stormende water van de Middellandse 
Zee. In deze vruchtbare strook leven de 
meeste inwoners van Israël. Het gebied 
bestaat uit een lange keten van kleine 
en grote steden, landbouwnederzettin-

gen en badplaatsen. Zo’n 80% van alle 
agrarische en industriële activiteit vindt 
hier plaats. De bekende jaffasinaasap-
pelen en de bijna net zo befaamde avo-
cado’s komen uit deze streek. Zij groei-
en op zogenaamde chamrabodems: 
rode vruchtbare bodems die zijn opge-
bouwd uit een mengsel van kalksteen 
(uit de bergen) en zand (uit de zee).
De kustvlakte wordt in het noorden 
onderbroken door een uitloper van het 
Carmelgebergte. Ten noorden hiervan 
ligt op de smalle Zewoeloenvlakte het 
stedelijk gebied Akko-Haifa. Rondom 
deze steden is veel zware industrie 
gevestigd. Hier kunt u ook belangrijke 
havens, badplaatsen en historische 
steden vinden, zoals Akko.
Ten zuiden van de Zewoeloenvlakte 
ligt de Sjaronvlakte, een gebied waar 
citrusvruchten verbouwd worden. De 
volgende stedelijke agglomeratie, met 
als belangrijkste stad Tel Aviv, huisvest 
bijna een derde van de totale bevol-
king. Tel Aviv is een moderne stad 
waaromheen een aantal satelliet- en 
forensensteden liggen.
Verder zuidwaarts ligt de Sjefelavlakte 
(Plesjetvlakte) met als belangrijkste 
steden Ashdod en Ashkelon. De men-
sen in dit gebied leven van industrie, 
havendiensten en toerisme. Tussen de 
Sjefelavlakte en de bergen van Judea 
(deel van het westelijk bergland) zijn 
een aantal kleinere steden ontstaan, 
zoals Ramla, Gedera, Rishon, Lezion, 
Nes Ziona en Rehovot. Deze steden 
functioneren als lokale marktplaatsen 
en als industriële centra.
In het uiterste zuiden van de kustvlakte 
ligt de Gazastrook. De Gazastrook is 

LAndSChAP
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het 47 km lange en 8 km brede gebied, 
genoemd naar de stad Gaza, dat Israël 
sinds 1967 bezet hield. In 1994 kreeg 
het gebied beperkt zelfbestuur. De 
Gazastrook wordt voornamelijk door 
Palestijnen bewoond en is dichtbe-
volkt, zeer verstedelijkt en intensief 
bebouwd. Er zijn verhoudingsgewijs 
veel agrarische dorpen, particuliere 
boerderijen en citrusboomgaarden. 
Sinds de Gazaoorlog die eind 2008 
en begin 2009 werd gevoerd ligt een 
belangrijk deel van de infrastructuur 
van de Gazastrook in puin.
Een aantal rivieren, zoals de Yarkon, 
Naaman, Kisjon, Taninim (krokodilri-
vier), Alexander en Gaaton, doorsnij-
den de kustvlakte. Zij ontspringen alle 
in het westelijk bergland en monden 
uit in de Middellandse Zee.

het westelijk bergland
Het westelijk bergland is van noord 
naar zuid ongeveer 320 km lang. Het 
gebergte wordt het westelijk bergland 
genoemd, omdat deze bergrug zich ten 
westen van de Jordaanslenk uitstrekt. 
Het oostelijk bergland ligt ten oos-
ten van de Jordaanslenk in Jordanië. 
In het noorden van Israël bestaan de 
bergen voornamelijk uit zachte kalk-
steen, dolomiet en vulkanisch basalt; 
in het zuiden veranderen ze in mas-
sieve granietpieken, rotsformaties van 
zandsteen en woestijn. Het westelijk 
bergland is, van noord naar zuid, in 
verschillende gebieden te verdelen: 
de bergen van Boven-Galilea en Bene-
den-Galilea, de vallei van Jizreël, de 
Carmel, de bergen van Samaria en de 
bergen van Judea.
De Golanhoogvlakte, waarvan Israël 
sinds 1967 zo’n 1300 vierkante kilome-
ter bezet houdt, hoort bij het oostelijk 
bergland en ziet uit over Noord-Israël 
en het Meer van Galilea. In het noor-
den ligt het Hermongebergte.
Dit 2814 m hoge gebergte verheft zich 
boven het steil afgesneden plateau 
van de Golanhoogvlakte. Het gebergte 

heeft een bergklimaat, een kap van 
sneeuw, zware regenval, sneeuwstor-
men en skihellingen. Op de Golan-
hoogvlakte worden voornamelijk 
appels en tarwe verbouwd. De Golan 
is van vulkanische oorsprong en kent 
uitgestrekte basaltgebieden.
Soortgelijke basaltgebieden kunt u 
ook in de westelijke bergen van Boven-
Galilea vinden. Dit gebied is doorsne-
den met vruchtbare valleien, waar de 
boeren fruit, katoen en olijven produ-
ceren. De olijven worden in oktober 
en november geoogst. Veel boeren 
oogsten nog op traditionele wijze: de 
boeren leggen een deken onder de 
olijfboom en slaan vervolgens met een 
stok tegen de stam van de boom. Door 
het schudden vallen de rijpe olijven 
van de boom op de deken. De grotere 
boerderijen oogsten de olijven door 
middel van schudmachines. Veel van 
de geoogste olijven gaan daarna naar 
de olijfpersen waar men er olijfolie van 
maakt.
In kunstmatig aangelegde vijvers, die 
gevoed worden door heldere bronnen, 
worden karpers gekweekt. De bergen 
van Boven-Galilea bereiken bij de berg 
Meron een hoogte van 1208 m.
Half zo hoog zijn de bergen van 
Beneden-Galilea. Op de heuvels en 
de verweerde vulkanische bodems 
worden bananen, druiven, meloenen, 
tarwe, bieten, aardnoten en katoen 
verbouwd. Tussen de golvende heu-
vels van Beneden-Galilea ligt de stad 
Nazareth.
Ten zuiden van Beneden-Galilea ligt 
de ca. 50 km lange Jizreëlvallei (Vlakte 
van Esdraelon), die een oppervlakte 
van 365 vierkante kilometer beslaat. 
Deze vallei is gevormd door de rivier 
de Kisjon en scheidt Galilea van Car-
mel en Samaria. Gevoed door de rivier 
de Kisjon en natuurlijke bronnen kon 
deze vallei uitgroeien tot het belang-
rijkste graangebied van Israël. De 
volgende keten in zuidelijke richting 
is de Carmel, met als hoogste punt 
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de 546 m hoge Rom Carmel. Op de 
bodem van kalksteen en dolomiet 
groeit een weelderige vegetatie van 
dennenbossen. Het gebied is dermate 
uniek dat het beschermd is met de 
status van nationaal park. Sinds de 
uitroeping van de staat Israël is het 
met bomen bedekte gebied in geheel 
Israël verzestienvoudigd. Ruim 5,5% 
van het land bestaat thans uit bos-
sen. De aangelegde wouden zijn van 
grote betekenis voor het tegengaan 
van versnelde erosie en het verbete-
ren van het milieu. Op zich is erosie 
een natuurlijk proces dat thuishoort 
in een gebergte. Door verwering en 
erosie slijten de gesteenten onder 
invloed van de elementen. Regen-
water dat over een gesteente of de 
bodem stroomt spoelt zeer geleidelijk 
stukjes steen en bodem los en voert 
deze onder invloed van de zwaarte-
kracht met zich mee de berghelling 
af. Geen berg of bodem is hier tegen 
bestand.
Bij een normale erosie is er bijna een 
evenwicht tussen de hoeveelheid afge-
voerd bodemmateriaal en de vorming 
van nieuwe bodem. Per saldo verdwijnt 
er slechts weinig bodemmateriaal. Als 
de verwijdering van de bodem veel 
sneller gaat dan de vorming van nieu-
we bodem spreken we van versnelde 
erosie. De belangrijkste oorzaak van 
versnelde erosie is de cultivering van 
de grond. Uit onderzoek is gebleken 
dat er in een natuurlijk bos sprake is 
van een normale erosie, er verdwijnt 
dus slechts weinig bodemmateriaal. 
De wortels van de bodem houden de 
grond vast en de bosgrond bewaart het 
regenwater als een spons. Zijn er geen 
bomen, maar bestaat de begroeiing 
uit struikgewas dan verdwijnt er tien-
maal zoveel bodemmateriaal door ero-
sie. Als we deze vergelijking met een 
natuurlijk bos doortrekken, dan wor-
den de cijfers steeds schrikbarender. 
Van een weide verdwijnt honderdmaal 
en van een akker duizendmaal zoveel 

bodemmateriaal door erosie. Met 
andere woorden: als men van een bos 
een akker maakt, dan wordt het effect 
van erosie duizendmaal versterkt. Op 
veel geërodeerde gronden groeien 
alleen nog maar olijfbomen, op andere 
gronden is al het bodemmateriaal ver-
dwenen en is een kale rotsbodem het 
enige wat rest.
Helaas worden de aangelegde bossen 
in toenemende mate een mikpunt van 
het politieke conflict tussen Israëliërs 
en Palestijnen. Veel bossen vallen ten 
prooi aan politieke acties, die vorm 
krijgen door het in brand steken van 
wouden en landerijen. In de afgelo-
pen twintig jaar zijn reeds een miljoen 
bomen door brandstichting vernietigd. 
Het duurt minimaal dertig jaar, voor-
dat een bos dat verkoold is, weer eni-
germate in oude glorie is hersteld. De 
schade aan het milieu is enorm.
Ten zuiden van de Carmel ligt het 
heuvelland van Samaria en Judea, dat 
gemiddeld 600 tot 750 m hoog is. In 
het grootste deel van dit heuvelland 
wonen Palestijnse boeren die olijven, 
groente, fruit en tabak verbouwen. 
Voorts hoeden zij schapen en geiten. 
Sinds 1967 worden grote delen van 
Samaria en Judea door Israël militair 
gecontroleerd. De bergen van Samaria 
reiken tot 960 m boven de zeespiegel. 
De belangrijkste marktplaats in de 
regio is de stad Nabloes. Deze functie 
wordt in het bergland van Judea ver-
vuld door de stad Hebron, bekend om 
zijn wijngaarden. In Judea liggen veel 
christelijke dorpen met als uniek mid-
delpunt Bethlehem, de geboorteplaats 
van Jezus.
Ook de stad Jeruzalem heeft zich 
genesteld op een aantal toppen in de 
heuvels van Judea. Meer oostwaarts 
verandert dit heuvelland in een woes-
tijnachtig gebied (Judean Wilderness) 
dat langzaam afloopt richting Dode 
Zee, dat deel uitmaakt van de Jordaan-
slenk.
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de Jordaanslenk
De Jordaanslenk is op zijn beurt een 
onderdeel van de Grote Syrisch-Afri-
kaanse Slenk (Riftvallei), een breuk-
zone die zich van Noord-Syrië tot ver 
naar het zuiden in Mozambique uit-
strekt. Deze breukzone is ontstaan 
door de scheuring van het continent. 
Magma uit het binnenste van de aarde 
drukte de bovenliggende aardkorst 
deels omhoog en uit elkaar. Door de 
zijwaartse druk plooiden de gebie-
den ten westen en ten oosten van de 
breuk en ontstonden onder andere het 
westelijk en het oostelijk bergland. De 
breuk ontstond uiteraard niet op een 
enkele dag, maar is het gevolg van een 
periode van miljoenen jaren waarin 
druk- en trekkrachten het gebied uit 
elkaar duwden en trokken. Tijdens 
aardbevingen zakte het tussenliggen-
de gebied steeds een stukje omlaag, 
variërend van 1 cm tot 15 m per aard-
beving, een proces dat nog steeds in 
gang is. Aardbevingen worden tot op 
de dag van vandaag in de Jordaan-

slenk gevoeld. In dit gebied liggen, 
van noord naar zuid, de Hulavallei, het 
Meer van Galilea, de Jordaanvallei, de 
Dode Zee, de Arawavallei en de Golf 
van Eilat.
De Hula (Choelehvlakte) is de meest 
noordelijk gelegen vallei. Het gebied, 
gelegen tussen de bergen van Boven-
Galilea en de Golanhoogvlakte, was 
door verwaarlozing (slechte afwate-
ring) in een moeraslandschap veran-
derd. Nadat het moerasmeer in 1958 
was drooggelegd ontwikkelde er zich 
een vruchtbare bodem waarop fruit-
boomgaarden, katoenvelden en visvij-
vers werden aangelegd. De Hulaval-
lei telt een 15-tal nederzettingen die 
producten verbouwen als rijst, katoen, 
pinda’s, suikerriet en bananen. Een 
gedeelte van het voormalige moeras-
meer bestaat nog als natuurreservaat.
Zuidelijk van de Hulavallei ligt het 212 
m onder de zeespiegel gelegen Meer 
van Galilea (Kinneret, Genessarat, 
Tiberias), eveneens gesitueerd tussen 
Galilea en de Golanhoogvlakte. De 

De hulavallei is de meest noordelijk gelegen vallei en ligt tussen de bergen 
van Boven-galilea en de golanhoogvlakte
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belangrijkste stad aan de oever van 
het 21 km lange en 13 km brede meer 
is Tiberias. De warmwaterbronnen van 
Tiberias zijn bekend om hun gene-
zende kracht. In het voormalige vul-
kanische gebied is de ondergrond nog 
gloeiend heet, het grondwater wordt 
dus erg warm. Het warme water bevat 
grote hoeveelheden opgeloste stoffen, 
waaronder mineralen (bodemzouten). 
Veel van deze mineralen zijn gezond 
voor de menselijke huid, andere heb-
ben een geneeskrachtige werking.
In de nederzettingen rondom het meer 
leeft men van de verbouw van dadels, 
bananen, mango’s en druiven en 
natuurlijk van de visserij. Veel van deze 
dorpjes herinneren aan het optreden 
van Jezus van Nazareth. Dankzij het 
aangename subtropische klimaat is 
het meer zeer in trek bij toeristen. Het 
is echter niet alleen een van de mooi-

ste en interessantste plekjes van Isra-
el, het is ook de voornaamste zoetwa-
terleverancier van het land. Vanuit het 
Meer van Galilea wordt het land voor-
zien van drink- en irrigatiewater door 
middel van het Nationale Water Trans-
port Systeem, dat in 1964 werd vol-
tooid. Vijf krachtige stations pompen 
dagelijks ca. 1 miljoen kubieke meter 
water over een afstand van 130 km 
door reusachtige pijpen (diameter 2,74 
meter), kanalen, tunnels en reservoirs 
tot in het verre zuiden. Aldaar maakt 
de bevloeiing de ontginning mogelijk 
van grote gebieden in de Negevwoes-
tijn. Daarnaast wordt water onttrokken 
aan twee waterhoudende lagen onder 
de westelijke Jordaanoever.
Israël gebruikt 17% van zijn energie-
bronnen om het water door het hele 
land te pompen. Het watergebruik in 
Israël stijgt nog steeds met alle pro-

Bijzondere zoutformaties in de Dode Zee

WW Israel 01.indd   18 08-03-10   14:36



19laNDscHap

blemen van dien. Momenteel gebruikt 
het land zijn waterreserves zo snel dat 
er per jaar 15% meer opgesoupeerd 
wordt dan er aangevuld kan worden. 
Een oplossing voor dit probleem is 
nog niet voorhanden; vooral omdat 
afspraken met Jordanië, Syrië en Liba-
non over het water van de rivieren de 
Jarmoek, de Hasbani, de Jordaan en de 
Litani in de huidige politieke situatie 
moeilijk of niet te maken zijn. Water is 
dan ook een cruciaal vraagstuk aan de 
onderhandelingstafel tijdens het vre-
desoverleg tussen de betrokken lan-
den. Wellicht dat het onderzoek naar 
fossiele grondwatervoorraden onder 
de Jordaanslenk op den duur een 
oplossing dichterbij brengt.
Het Meer van Galilea wordt door-
stroomd door de rivier de Jordaan. De 
Jordaan is de grootste rivier van Israël. 
Drie van zijn bronnen, de Banias, Dan 

en Hasbani (Libanon), ontspringen op 
de hellingen van de berg Hermon. De 
rivier is 252 km lang en stroomt van 
een hoogte van 700 m naar het laagste 
punt der aarde, de Dode Zee, 400 m 
beneden de zeespiegel. Ten zuiden van 
het Meer van Galilea is de Jordaanval-
lei groen van de dadelpalmen, de uit-
gestrekte bananenplantages en velden 
met groenten. Naarmate de rivier ech-
ter de Dode Zee nadert wordt de val-
lei dor en kaal, incidenteel afgewisseld 
met groene geïrrigeerde velden.
De Dode Zee heeft een oppervlakte van 
1200 vierkante kilometer, waarvan 490 
vierkante kilometer in Israël liggen. Het 
is het diepste punt op de aardbodem, 
met als gevolg dat het instromende 
water van de Jordaan nergens naar toe 
kan. Dankzij het droge en hete klimaat 
verdampt het water in het meer, met 
als resultaat dat het water in de lucht 
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verdwijnt en de zoutige sedimenten 
blijven liggen (zoet rivierwater bevat 
altijd zoute bestanddelen!). Kenmer-
kend voor een dergelijk zoutmeer is 
dat er een evenwicht bestaat tussen de 
hoeveelheid instromend water en de 
hoeveelheid verdampt water. Als er via 
de Jordaan (na een langdurige regen-
periode) extra veel water de Dode Zee 
instroomt, dan stijgt de waterspiegel 
en wordt het wateroppervlak vergroot, 
met als gevolg dat meer water kan 
verdampen en er dus een nieuw even-
wicht ontstaat. Momenteel daalt de 
waterspiegel omdat veel water van de 
rivier de Jordaan gebruikt wordt voor 
irrigatie. De hoeveelheid instromend 
water neemt dus af, met als gevolg 
dat de Dode Zee op zoek is naar een 
nieuw evenwicht. Er bestaat een plan 
om via kanalen en pijpleidingen water 
van de Middellandse Zee aan te voe-
ren om na verloop van jaren het niveau 
van de Dode Zee geleidelijk weer te 
verhogen. Uitdroging kan dan voorko-
men worden. Door het hoogteverschil 
kan het aangevoerde water bovendien 
turbines en dynamo’s aandrijven die 
elektriciteit opleveren.
De dichtheid van de zoutconcentra-
tie is zo hoog, 275 gram zout per liter 
water, dat de mens er blijft drijven op 
het water. (Ter vergelijking: zeewater 
bevat doorgaans 35 gram zout per liter 
water.) Vissen kunnen er niet leven. 
Het water van de Dode Zee is echter 
rijk aan mineralen en ook hier kunt u 
gelijksoortige warmwaterbronnen vin-
den als aan de oever van het Meer van 
Galilea. Het mineraalrijke water van de 
Dode Zee heeft vooral een heilzame 
invloed op artritis en huidziekten.
Aan de zuidelijke oever van de Dode 
Zee, vlak bij Sodom waar volgens bij-
belverhalen God de vrouw van Lot 
veranderde in een zoutpilaar, ligt de 
grootste zoutwinnerij ter wereld, de 
Dead Sea Works De naam zoutwinne-
rij is misleidend omdat u zou kunnen 
denken dat hier alleen zout gewonnen 

wordt. Zout was eeuwen geleden zo 
kostbaar als goud. Voor een baar kon 
men in de middeleeuwen zes tot zeven 
slaven kopen. Er werden machtige 
koninkrijken mee opgericht en om zout 
werden hevige oorlogen gevoerd.
Tegenwoordig is het aanbod van zout 
op de wereldmarkt groot en dus pro-
duceren de Dode Zee Werken ‘slechts’ 
50.000 ton tafelzout (NaCl) per jaar. 
Veel belangrijker is de winning van 
kalimeststoffen. Per jaar produceert de 
fabriek 2.100.000 ton kunstmest, voor 
97,5% bestaande uit kaliumchloride 
(KCl). Hiervoor moet zo’n 500 miljoen 
liter water gefilterd worden. Zoals u bij 
de fabriek kunt zien vindt een deel van 
dit proces in de Dode Zee plaats. Over 
een oppervlakte van 80 vierkante kilo-
meter heeft men verschillende kom-
men aangelegd waarin het water wordt 
gefilterd. Met gebruikmaking van zon-
ne-energie pompt men het water van 
de ene kom in de andere. Het gehele 
proces duurt 8 maanden. Voorts pro-
duceert men uit magnesiumbromide 
(MgBr) per jaar 150.000 ton bromide 
ten behoeve van geneesmiddelen, 
insecticiden en de fotografische indus- 
trie. Een ander belangrijk product is 
magnesiumchloride (MgC12). De jaar-
lijkse productie van 10.000 ton wordt 
onder andere gebruikt voor het recy-
clen van rioolwater.
De Aravavallei verbindt de Dode Zee 
met de Rode Zee. Het is een woes-
tijnachtig gebied met een gemiddelde 
neerslag van minder dan 25 mm, dat 
deel uitmaakt van de Jordaanslenk. 
Verstrooid in deze laagvlakte liggen 
een aantal nieuwe nederzettingen 
waar tijdens de winter voornamelijk 
primeurgroenten worden verbouwd 
ten behoeve van de export.
Overal langs de voeten van de steile en 
hoekige wanden die de Jordaanslenk 
flankeren liggen zand en gravel in de 
vorm van waaiers. Deze zogenoemde 
alluviale waaiers liggen bij mondin-
gen van kloven en ravijnen en zijn daar 
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tijdens hevige regenbuien neergelegd 
door bergstromen.
Door het hoge verdampingspercen-
tage in de woestijn staan de meeste 
rivieren het grootste deel van het jaar 
droog. Deze rivierbeddingen heten 
wadi’s en veranderen slechts tij-
dens machtige tropische regenbuien 
(die vooral in de winter ontstaan) 
in ontembare rivieren. In dergelijke 
wadi’s moet je nimmer kamperen, ook 
al is de hemel wolkeloos! Een tropi-
sche regenbui op een afstand van 200 
km kan een wadi plotseling vullen en 
zal vervolgens het water over grote 
afstanden razendsnel afvoeren. Menig-
een is tijdens het slapen door modde-
rige waterstromen onaangenaam ver-
rast. Dergelijke wadi’s kom je ook in de 
nabijgelegen Negevwoestijn tegen. De 
Aravavallei is in wezen een onderdeel 
van deze woestijn.

de negevwoestijn
De Negevwoestijn omvat twee derde 
van het gebied van het Israël van voor 
1967 en is geografisch gezien een ver-
lenging van de Sinaïwoestijn. Slechts 
6% van de bevolking woont er, onder 
wie veel pioniers in ontginningsprojec-
ten. Het noordelijk deel van de Negev 
wordt gekenmerkt door lage heuvels 
van zandsteen, steppen en lössvlak-
ten. Centraal in dit gebied ligt de stad 
Beersheva, de belangrijkste marktstad.
Ook in de Negevwoestijn wordt veel 
bos aangeplant. Als men dit niet zou 
doen, is de vrees gerechtvaardigd, 
dat de steppevorming van de noor-
delijke Negev oprukt naar Tel Aviv en 
Jeruzalem. Op de lössvlakten rondom 
Beersheva maakt men gebruik van het 
spaarzame regenwater om de gronden 
te bevloeien en daarmee vruchtbaar 
te maken. Zodoende is rond de stad 
een gordel van groen aangelegd door 
gebruik te maken van dijkjes, greppels 
en op strategische punten aangelegde 
terrassen. In het algemeen zakt in 
woestijnachtige gebieden minder dan 

50% van het regenwater in de grond, 
terwijl de rest via wadi’s wegstroomt. 
Opvang van water in reservoirs is der-
halve een belangrijk onderdeel van 
de bosbouw geworden. Vermindering 
van erosie door de aanwezigheid van 
bomen heeft al tot het behoud van 
honderden hectaren agrarische grond 
geleid.
In het centrale deel van de Negev 
zijn de bergen hoger en is het kli-
maat droger. Hoge, hoekige bergen, 
erosie-keteldalen (diepe, rondom 
ingesloten, ketelvormige dalen) en 
hoogvlakten bepalen het beeld in dit 
gebied. De enige nederzetting in dit 
gebied is Mizpe Ramon. In de groeven 
in de omgeving wordt gips, zilverzand 
(glaszand) en fijne klei gewonnen. 
Andere mineralen die in commerci-
eel exploiteerbare hoeveelheden in 
de Negev voorkomen zijn: fosfaten, 
zwavel, aardgas, aardpek en verschil-
lende gesteenten die geschikt zijn voor 
bouwwerkzaamheden. Op de Rotem-
vlakte is de eerste energiecentrale ter 
wereld gebouwd, die op verbranding 
van oliehoudende leisteen draait. Isra-
el bezit grote voorraden oliehoudende 
leisteenlagen.
In het zuiden van de Negev, in het Eilat-
gebergte, liggen de kopermijnen van 
Timna, waaruit koning Salomo onge-
veer drieduizend jaar geleden reeds 
koper haalde. Het Eilatgebergte vormt 
de zuidpunt van de Negevwoestijn. 
Scherpe, hoekige en verweerde toppen 
van grijs en rood graniet onderbroken 
door droge ravijnen en steile rotsen, 
opgebouwd uit lagen zandsteen, bepa-
len het beeld in dit deel van de Negev. 
In tegenstelling tot wat veel mensen 
denken bestaat een woestijn voor een 
derde deel uit vast gesteente, voor een 
derde deel uit grind en voor een derde 
deel uit zand. Slechts 0,01% bestaat uit 
het echte fijnkorrelige fraaie zand waar 
velen een woestijn mee identificeren.
Op de uiterste zuidpunt van de Negev- 
woestijn ligt de havenplaats Eilat, 
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gelegen aan de oevers van de Golf van 
Akaba (Golf van Eilat). Deze zee-engte 
staat in rechtstreekse verbinding met 
de Rode Zee. Via deze haven vinden 
veel stukgoederen en grondstoffen, 
zoals olie, hun weg naar de steden in 

Israël. De warme winters, de kleurrijke 
koraalriffen, de aangename tempera-
tuur van het zeewater en de zandstran-
den, hebben van Eilat een bekende 
badplaats gemaakt.

KLImAAt

PLAnten en de dIerenwereLd

Het klimaat in Israël is gevarieerd en 
wordt bepaald door de ligging en de 
hoogte van de streek. Het noordoosten 
heeft een ander klimaat dan het zui-
den, de kuststreken hebben een ander 
klimaat dan het bergland en de tempe-
raturen verschillen natuurlijk ook sterk 
tussen de woestijngebieden en de 
beboste heuvels van Carmel. Toch kent 
bijna het gehele land twee seizoenen, 
namelijk een koele en regenachtige 
winter en een hete en droge zomer. De 
lente en herfst duren kort.
In zijn algemeenheid kunnen we stel-
len dat de kustvlakte en het noorden 
een Middellandse-Zeeklimaat of half-
droog steppeklimaat heeft; zuid- en 
oostwaarts hiervan ligt een overgangs-
zone tussen steppe- en woestijnkli-
maat. Het midden en zuidelijk deel van 
de Jordaanslenk en de Negevwoestijn 

worden gekenmerkt door een droog, 
subtropisch klimaat of woestijnkli-
maat.

Het klimaatsysteem van Köppen deelt 
Israël als volgt in:
De kustvlakte en het noorden heeft 
een Csa-klimaat, dat wil zeggen een 
Middellandse-Zeeklimaat met een 
droge zomer (de natste wintermaand 
heeft driemaal zoveel neerslag als de 
droogste zomermaand) en met ten 
minste een zomermaand die gemid-
deld warmer is dan 22° C.
De eerdergenoemde overgangszone 
heeft een BSh-klimaat, dat wil zeggen 
een droog en heet steppeklimaat. Het 
midden en zuidelijk deel van de Jor-
daanslenk en de Negevwoestijn heb-
ben een BWh-klimaat, dat wil zeggen 
een droog en heet woestijnklimaat.

flora
Het land Israël bezit niet minder dan 
2250 verschillende plantensoorten. 
In het vroege voorjaar bloeien in de 
Negevwoestijn leeuwentanden, paar-
denbloemen, witte brem, rode Negev- 
tulpen en irissen. Voorts herbergen de 
droge gebieden vele cactussoorten, 
waaronder de sabra die zoete vruchten 
voortbrengt en die haar naam geeft 
aan de in Israël geboren Israëliërs. In 
de Jordaanvallei groeien zo’n veertig 
verschillende tropische plantensoor-
ten en een overvloed aan bies, riet en 
wilgen onttrekt op sommige plaatsen 

de rivieroever aan het oog. Elders 
bloeien hyacinten, narcissen, lelies, 
anemonen en cyclamen. De meeste in 
het wild groeiende bloemen hebben 
een beschermde status: men wordt 
verzocht ze niet te plukken.

In Israël groeien, mede dankzij de vele 
aangelegde wouden, allerlei soor-
ten bomen zoals de olijfboom, de 
eik, de den, de agave, de eucalyptus, 
de esdoorn, de tamarisk, het harige 
peperboompje (dafne), de acacia, de 
(wilde) vijgenboom, de moerbeiboom, 
de dadelpalm, de granaatappelboom, 
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