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De Alpen
De Alpen zijn de grootste en hoogste bergen van Europa. De hoogste berg in de Alpen is de Mont
Blanc in de westelijke Alpen. Het is gelegen tussen Frankrijk en Italië. De Alpen strekken zich
uit over 8 landen: Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Duitsland, Oostenrijk en
Slovenië.
De Alpen worden in Oostenrijk, Zuid-Tirol en Duitsland in westelijke en oostelijke Alpen ingedeeld.

De oostelijke Alpen lopen van Zwitserland naar Liechtenstein, Oostenrijk, Zuid-Tirol, Duitsland
en Slovenië. De hoogste top van de oostelijke Alpen is in Zwitserland (Piz Bernina 4049m). De
oostelijke Alpen wordt in drie groepen ingedeeld: de Noordelijke Kalkalpen, de Centrale Alpen en
de Zuidelijke Kalkalpen.
De westelijke Alpen reiken van Zwitserland naar Italië, Frankrijk en Monaco. Ze zijn onderverdeeld in noordelijke en zuidelijke westelijke Alpen. In het algemeen zijn de westelijke Alpen hoger dan de oostelijke Alpen. Er zijn vele vierduizender en de hoogste bergpassen van de Alpen. De
hoogste berg in de Mont Blanc met 4810 m.
De Alpen beïnvloeden het klimaat in Europa. Ze scheiden bijvoorbeeld het Middellandse Zee
gebied van Centraal-Europa, ze zijn dus een klimaatgrens.
Voor het verkeer vormen ze een obstakel. De Alpen kunnen alleen op bepaalde plaatsen worden
overgestoken. Bergpassen en tunnels maken de doorreis mogelijk. Enkele belangrijke plaatsen om
over te steken zijn: de Gotthardpas, de Brennerpas, de San Phyrnpass of Bernardinotunnel.
De Alpen zijn belangrijk voor het toerisme in het Alpengebied. In de zomer komen gasten om te wandelen, zwemmen en ontspannen in de gevarieerde natuur
van de Alpen. In de winter staan ze vooral in het teken van de wintersport.
Alpen-Quiz
1. Over welke landen strekken de Alpen zich uit?
Frankrijk, Monaco, Italië, Zwitserland, Liechtenstein, Oostenrijk en Slovenië.
2. Wat is de hoogste berg in de Alpen? Waar ligt hij?
Mont Blanc, hij ligt tussen Frankrijk en Italië.
3. In welke drie groepen zijn de oostelijke Alpen ingedeeld?
De Noordelijke Kalkalpen, de Centrale Alpen en de Zuidelijke Kalkalpen.
4. Hoe noem je overgangen voor het verkeer om de Alpen over te steken?

Noordelijke en zuidelijke westelijke Alpen.
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Passen en tunnels.
5. Wat onderverdeling is er bij de westelijke Alpen?
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