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Werkblad
Amerika

Amerika is het op een na grootste continent op aarde. Hij wordt ook vaak een dubbel continent 
genoemd. Amerika wordt verdeeld in Noord-Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Midden-
Amerika is de landbrug tussen Noord- en Zuid-Amerika en hoort bij Noord-Amerika.

Belize Belmopan
Costa Rica San José
El Salvador San Salvador
Guatemala Guatemala-Stad
Honduras Tegucigalpa
Nicaragua Managua
Panama Panama-Stad

Noord-Amerika is het noordelijkste deel van het continent Amerika. Sa-
men met Groenland, Midden-Amerika en het Caribisch gebied heeft het 
gebied een oppervlak van 24,93 miljoen km² en ongeveer 530 miljoen inwo-
ners. Noord-Amerika bestaat uit Groenland (een deel van autonoom Dene-
marken), Canada, de VS, Mexico, Midden-Amerika en een aantal eilanden.

Ontdekking van Amerika (door Europeanen)
Sinds het begin van de 15de eeuw, zochten de Europeanen een zeeroute naar India. Christoffel Columbus pro-
beerde zijn geluk in 1492 en stak in augustus met 3 schepen op zee. In oktober bereikte hij de Bahamas. Giovan-
ni Caboto beter bekend als John Cabot (de Engelse versie van zijn naam) bereikte het eerst het Amerikaanse 
vasteland. Het was vernoemd naar Amerigo Vespucci, hij beschouwde Amerika als eerste als een eigen continent.

Belangrijke gebergtes in het westelijk deel van Noord-Amerika zijn het Alaska-
gebergte, de Rocky Mountains, de Westelijke Cordillera en de Sierra Madre.
In het oosten van Noord-Amerika bevinden zich de Appalachian Mountains. 
Tussen de Appalachian Mountains en de Rockey Mountains bevindt zich een 
laagvlakte - de Great Plains. De grote meren tussen de VS en Canada stammen uit de laatste ijs-
tijd. Er zijn daar veel grote meren, bijvoorbeeld de Lake Superior (het op een na grootste meer 
ter wereld) met 82.000 km².
Centraal-Amerika is geen eigen continent, het hoort bij Noord-Amerika. Het verbindt Noord- en 
Zuid-Amerika. In Midden-Amerika bevindt zich het Panamakanaal. Dit is een kunstmatig aange-
legde waterweg (81,6 km lang) in Panama die de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan ver-
bindt. De landen van Centraal-Amerika (zonder het Caribisch gebied) zijn:

Zuid-Amerika heeft een oppervlakte van ongeveer 17,8 miljoen km² 
en ongeveer 400 miljoen inwoners. Meer dan de helft is tropisch 
gebied. 16 Landen vormen Zuid-Amerika. Het grootste gebergte in 
Amerika, de Andes, is de langste bergketen op aarde. Ook de hoogste 
berg in Amerika ligt in Zuid-Amerika (de Aconcagua 6962 m). Tussen 
de kust van de Stille Oceaan en de Andes ligt de Atacama woestijn. 
De op een na langste rivier in de wereld (6448 km), de Amazone, ont-
staat in Peru en mondt uit in de Atlantische Oceaan.
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1. Uit welke delen bestaat het gehele continent Amerika?

2. Wanneer werd het door de Europeanen ontdekt?

3. Noem de delen van Noord-Amerika.

4. Wat is het Panamakanaal?

5. Wat zijn de Andes en waar bevinden ze zich?

In dit land ontspringt de Amazone. 1.

1. 2. 3. 4. 5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Woestijn tussen de Stille Oceaan en de Andes.

Ontdekker van Amerika.
5.

Op een na grootste continent op aarde.
2. 8.

De grootste bergketen in Amerika.
9.

Bergen in het oosten van Noord-Amerika. 3.10.

Laagvlakten tussen de Appalachian 
Mountains en de Rocky Mountains.

 
4. 12.

Test je kennis over Amerika!

7.6.

7.

~


