
 

3 op reis in de klas 
Turkmenistan 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Turkmenistan is een land in Azië met 5 
miljoen inwoners. Het land grenst aan de 
Kaspische Zee en Iran. Turkmenistan bestaat 
voornamelijk uit woestijn en de islam is de 
belangrijkste godsdienst. In de hoofdstad 
Asjchabat wonen ongeveer één miljoen 
mensen. Tot 1991 maakt Turkmenistan deel 
uit van de Sovjet-Unie.  Daarna wordt de 
dictator Niazov president en trekt alle macht 
naar zich toe. Hij verandert zijn naam in 
Turkmenbashi, leider der Turkmenen en 
introduceert ‘Het boek van de ziel’. Iedere 
Turkmeen is verplicht om de inhoud van het 
boek te kennen en ernaar te handelen. 
Turkmenistan verdient veel geld met de 
export van olie en gas dat in het land 
gewonnen wordt. De stad Turkmenbashi is 
naast badplaats ook een belangrijke haven 
met een grote olieraffinaderij. 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde: landen van de wereld 
 
Kernbegrippen 
Azië, Woestijnklimaat, Steppeklimaat, 
Kaspische Zee, Islam 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen voor de 
basisvorming: 
- 38 – Geografisch basiskennis 
- 46 – Arm en Rijk 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de landenserie 
van ‘3 op reis in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl staan 
videoclips over allerlei landen. Bijvoorbeeld  
Bhutan. 
 
Antwoorden 
1 C 2b Iran ligt ten zuiden van Turkemenistan 
c Kaspische Zee 3 B 4 C 5  In Asjchabat zijn 
200 grote fonteinen aangelegd. Door de 
enorme aanvoer van water is de 
luchtvochtigheid in de stad sterk gestegen 
waardoor er een bijna subtropisch klimaat is 
ontstaan. Om de fonteinen van water te 
voorzien, is een 1375 kilometer lang kanaal 
gegraven, het Karakumkanaal. 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Hoe heet de hoofdstad van Turkmenistan? 
A Turkmenbashi 
B Krasnovodsk 
C Asjchabat 
 
 

 
 
2a Kleur Turkmenistan op de kaart in. 
b Kleur het buurland Iran met een andere kleur. 
in op de kaart. 
c Hoe heet de zee waaraan Turkmenistan in het 
westen grenst? 
 
3 Waar verdient Turkmenistan veel geld mee? 
A landbouw en visserij 
B export van olie en gas 
C tuinbouw 
 
4 Waarom is Turkmenbashi een belangrijke 
plaats? 
A Het is de belangrijkste stad van 
Turkmenistan. 
B Deze badplaats trekt veel toeristen. 
C Turkmenbashi is naast badplaats ook een 
belangrijke havenstad met een olieraffinaderij. 
 
Verdiepingsvraag 
 
5 Turkmenistan heeft een woestijnklimaat. De 
grond is droog, dor en onvruchtbaar. Toch is de 
stad Asjchabat bijna subtropisch en erg groen. 
Verklaar in een paar zinnen hoe dat kan. 
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http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-turkmenistan/
http://schooltv.nl/video/3-op-reis-in-de-klas-bhutan/#q=bhutan

