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Azië is het grootste continent met ongeveer 44,6 miljoen km² en vormt samen met Europa, 
Eurazië. Azië heeft ongeveer 4 miljard inwoners (60% van de wereldbevolking). Een deel van de 
grens met Europa vormt het Oeral gebergte. Azië is verdeeld in verschillende regio‘s: 

• Oost-Azië 
• Noord-Azië 
• Centraal-Azië 
• Midden-Oosten 
• Zuid-Azië 
• Zuidoost-Azië 

Mongolië Ulan-Bator Cambodja Phnom Penh 
Rusland (Aziatische deel) Moskou Laos Vientiane
Volksrepubliek China Beijing Maleisië Kuala Lumpur
Taiwan Taipei Myanmar Pyinmana Naypyidaw
Japan Tokio Filipijnen Manila
Noord-Korea Pyongyang Singapore Singapore 
Zuid-Korea Seoul Thailand Bangkok
Bangladesch Dhaka Oost-Timor Dili
Bhutan Thimphu Vietnam Hanoi
India New Delhi Armenia Yerevan
Malediven Male Azerbeidzjan Bakoe
Nepal Kathmandu Bahrein Manama
Pakistan Islamabad Georgië Tbilisi
Sri Lanka Colombo Irak Bagdad
Indonesië Jakarta Israël Jeruzalem
Jordanië Amman Jemen Sanaa
Qatar Doha Koeweit Koeweit stad
Libanon Beirut Oman Muscat
Saudi-Arabië Riyad Syrië Damascus 
Turkije (Aziatisch deel) Ankara Ver. Arabische Emiraten Abu Dhabi
Afghanistan Kabul Kazachstan Astana
Kirgizië Bishkek Tadschikistan Dushanbe 
Turkmenistan Ashgabat Oezbekistan Tashkent
Iran Teheran Brunei Bandar Seri Begawan
Cyprus Nicosia Schiereiland Sinaï Egypte Caïro

Individuele landen met hoofdsteden: 
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Rivieren en meren

De langste rivier in Azië is de Jangtsekiang rivier met 6380 km. Hij ontspringt in Tibet en mondt 
uit in de buurt van de stad Shanghai in de Stille Oceaan. 
Andere belangrijke rivieren zijn bijvoorbeeld:
De Ganges: Hij stroomt door India en Bangladesh en mondt uit in de Indische Oceaan. Hij wordt 
door de Hindoes vereerd als een heilige rivier.

Eufraat en de Tigris: De gebieden rond deze twee rivieren worden als Tweestromenland of ook 
als Mesopotamië omschreven.

Lena: Met meer dan 4400 km lengte behoort de Lena tot de langste rivieren op aarde. Ze ont-
springt enkele kilometers ten westen van het Baikalmeer. 

Het Aralmeer is een zout meer zonder uitstroom. Hij ligt voor de helft in Kazachstan en de an-
dere helft in Oezbekistan.

De Dode Zee is ook zo een los zoutmeer zonder uitstroom.
Met -422 m onder de zeespiegel is het het laagste meer op 
aarde.

De Zee van Galilea (Meer van Tiberias) is het laagste 
zoetwatermeer van de aarde (212 m onder zeeniveau). 
Het is gelegen in Noord-Israël en mondt uit in de Dode Zee.

Het volumematig grootste, diepste en oudste zoetwatermeer ter wereld is het Baikalmeer. 

Naar oppervlakte is de Kaspische Zee het grootste meer ter wereld. Hij heeft geen natuurlijke 
verbinding met de oceanen meer, en heet alleen nog maar vanwege zijn grootte „zee“.

Woestijnen en bergen

De Gobi-woestijn is een steppewoestijn in Centraal-Azië. Van west naar 
oost is ze meer dan 2.000 km lang. Het grootste deel van de woestijn is 
bedekt met kale rotsen, slechts 3% zijn typische duingebieden. Andere 
grote woestijnen zijn, de Karakum woestijn in Turkmenistan en de Takla-
makan woestijn (de op een na grootste zandwoestijn ter wereld).

In Azië bevinden zich de hoogste gebergtes ter wereld in welke alle veer-
tien bergen hoger dan 8000 meter zich bevinden. In de Himalaya bevindt 
zich de hoogste berg op aarde, de Mount Everest (8848m). Ten westen 
van de Himalaya bevindt zich het Karakorum-gebergte met de op een na 
hoogste berg K2 (8611m). 
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Er zijn veel verschillende klimaat en landschap zones in Azië. Van noord naar zuid zijn de 
belangrijkste: 

- Boomloze toendra: gelegen ten noorden van de poolcirkel. De belangrijkste dieren van de men-
sen (nomaden) zijn de rendieren.
- Taiga: een zogenaamd boreaal naaldbos, er is akkerbouw, veeteelt en houtverwerking
- continentale graslandschappen en steppen 
- rotsachtige berglandschappen en woestijnlandschappen 
- tropische regenwouden
- tropische moesson gebieden

1. Schrijf de regio’s van Azië op (6). 

2. Hoe heet de langste rivier in Azië? Hoe lang is hij en in welke oceaan mondt hij uit? 

3. Wat weet je over de Dode Zee? 

4. Wat is het geografisch grootste meer (naar oppervlakte) in de wereld? 

5. Wat je weet over de Gobi-woestijn? 

6. Wat is de naam van de hoogste berg op aarde en in welk gebergte bevindt zij zich?

7. Hoeveel bergen hoger dan 8000 meter zijn er wereldwijd?

8. Schijf de belangrijkste klimaatzones en landschappen in Azië op: 

Test je kennis over Azië! Schrijf de antwoorden op de lijnen eronder.

Oost-Azië, Noord-Azië, Centraal-Azië, Zuid Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië.

Jangtsekiang rivier, 6380 km. Hij mondt uit in de Stille Oceaan.

Het is een los zoutmeer zonder uitstroom. Het is het diepst gelegen meer 
op aarde, 422 meter onder de zeespiegel .

De Kaspische Zee.

Het is gelegen in Centraal-Azië en is van het westen naar het oosten 2000 km lang. 

3% Van de Gobi-woestijn zijn zandduinen, het andere zijn kale rotsen.

De Mount Everest, hij ligt in het Himalaya gebergte.

Er zijn 14 berger hoger dan 8000 meter.

Toendra, taiga, graslandschappen of steppen, tropische regenwouden, 
tropisch moesson gebieden, berglandschappen en woestijnlandschappen.


