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Werkblad
Europa‘s bergen

De Alpen, de Pyreneeën, de Apennijnen, de Karpaten en de Oeral zijn de vijf grote bergketens in 
Europa. De hoogste berg in Europa is in de Alpen, de Mont Blanc met 4810 m. (Wordt de Elbroes 
tot Europa gerekend en niet tot Rusland is dit de hoogste berg van Europa).

De Alpen
Over 8 landen van Europa strekt zich het grootste en hoogste 
bergen van Europa uit. In Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, 
Liechtenstein, Oostenrijk en Slovenië ligt een deel van de Alpen. 
Ze zijn 1200 kilometer lang en tot 250 kilometer breed.

De Pyreneeën
Op de grens tussen Frankrijk en Spanje liggen de Pyreneeën. Ze zijn 430 ki-
lometer lang en streken zich uit van de Middellandse Zee naar de Atlantische 
Oceaan. In het midden van de Pyreneeën, ligt het kleine land Andorra. De 
hoogste bergtop van dit gebergte is de Pico de Aneto 3404 m.

De Apennijnen
De Apennijnen ligt in het verlengde van de Alpen in Italië en is 1100 
kilometer lang. De hoogste top is de Gran Sasso d‘Italia met 2912 
m. De Apennijnen strekken zich uit over de lengte van heel Italië, 
zelfs tot op het eiland Sicilië.

De Karpaten
De Karpaten beginnen in het verlengde van de Alpen. Zij bestrijken een klein deel van Oostenrijk, 
Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Polen, Oekraïne, Roemenië en Servië. De hoogste bergtop is de 
Gerlachovský štít (Gerlachov  spits) met 2655 m.

De Oeral
De grens tussen Europa en Azië vormt het Oeralgebergte. Hij is ca. 2100 kilometers lang. De 
hoogste berg is de Nardnaja met 1895 m.

1. Hoogste berg in Europa.

2. Bergketten in Italië.

3. De grens tussen Europa 
en Azië.

4. Hoogste berg in de Karpaten.
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