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De continenten 

Er zijn 6 continenten op aarde. De rest bestaat uit oceanen, zeeën en eilanden. Een continent is 
een aaneengesloten landmassa, die door water of een natuurlijke grens (bijna) volledig afgegrensd 
is. De continenten zijn Azië, Amerika, Afrika, Antarctica, Europa en Australië / Oceanië.

Azië is geografisch (naar oppervlakte) gezien het grootste continent. Hij is ongeveer 44 miljoen 
km² groot en heeft ongeveer 4010 miljoen inwoners. Dat is 60,5% van de wereldbevolking. Azië 
vormt met Europa het continent Eurazië. Er zijn 47 landen in Azië.

Het tweede grootste continent Amerika heeft een oppervlakte van ongeveer 42,8 miljoen km² 
en ongeveer 904 miljoen inwoners (13,7% van de wereldbevolking). Amerika is verdeeld in Noord-
Amerika, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 

Afrika heeft een oppervlakte van ongeveer 30 miljoen km² en ongeveer 950 miljoen inwoners 
(14,2% van de wereldbevolking). Er zijn 53 landen in Afrika. In Afrika wonen de armste mensen in 
de wereld en is de warmste van alle continenten. 

Antarctica heeft circa 13,2 miljoen km² en 0,004 miljoen inwoners. Het zijn de om de Zuidpool 
gelegen land- en zeegebieden. Antarctica bestaat bijna volledig uit ijs.

Europa heeft een oppervlakte van ongeveer 10,5 miljoen km² en 733 miljoen inwoners (11,1% van 
de wereldbevolking). Geografisch gezien is Europa een subcontinent, omdat het met Azië het con-
tinent Eurazië vormt. Er zijn 46 soevereine (zelf bepalende) landen in Europa.

Australië / Oceanië is het kleinste continent, met 8,5 miljoen km² en 34 miljoen inwoners (0,5% 
van de wereldbevolking). De eilanden Tasmanië en Nieuw-Guinea behoren tot de belangrijkste 
landmassa van Australië op dit continent. Vaak worden de Pacifische eilandstaten (bijvoorbeeld 
Nieuw-Zeeland) ook mee gerekend – men spreekt dan over het continent Oceanië. 

Schrijf de namen van de continenten op de lijnen.
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