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1.6 Oppervlakte

Inleiding

Figuur 1

Daan en Samira kijken naar de uitgezette veldjes. Er is nogal een

groot verschil. De voetbalvelden zijn veel groter dan de volley

balveldjes en zelfs behoorlijk groter dan de korfbalvelden. Toch

spelen ze op de sportdag voetbal met acht tegen acht en korfbal

ook...

Om ruimte te hebben voor de spelers is vooral de oppervlakte van

belang. En bij voetbal heb je nou één keer veel meer ruimte nodig

dan bij korfbal en zeker bij volleybal. Een bal schop je verder dan je hem gooit of kaatst.

Je leert in dit onderwerp

• de oppervlakte berekenen van vlakke figuren door verdelen in rechthoeken en halve

rechthoeken of door omlijsten;

• verschillende oppervlakte-eenheden in elkaar omrekenen.

Voorkennis

• de namen en enkele basiseigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren;

• de omtrek van een figuur bepalen door meten en soms schatten en werken met leng

tematen.

Verkennen

Opgave V1

Hier en op het werkblad zie je een plattegrond van het sportveld met de atletiekbaan.

0 m

atletiekbaan

Figuur 2

Het gebied binnen de atletiekbaan is een grasveld. Daarop zijn sportveldjes en een hoog

springgebied uitgezet met kalklijnen. Elk roosterhokje is 10 m bij 10 m en heeft dus een

oppervlakte van 100 m2 (vierkante meter).

a Waarom is de oppervlakte van een roosterhokje 100 m2?

b Hoeveel roosterhokjes bedekken een voetbalveld? Hoe groot is dus de oppervlakte ervan?
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c Hoeveel roosterhokjes bedekken een volleybalveld? Hoe groot is dus de oppervlakte ervan?

d Hoe ga je de oppervlakte van het gemarkeerde hoogspringgebied bepalen?

Uitleg 1
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oppervlakte

Figuur 3

De oppervlakte van een figuur is de grootte van het ge

bied binnen de lijnen (zijden) van de figuur. Je telt hoeveel

oppervlakte-eenheden er op passen. De oppervlakte-een

heid is meestal een vierkantje, bijvoorbeeld van 1 cm bij

1 cm, zoals het rooster bij deze figuur.
Elk roosterhokje is 1 cm2 (vierkante centimeter).

Om de oppervlakte van ervan te berekenen, verdeel je

hem in rechthoeken en halve rechthoeken. Bij veel figu

ren kan dat. Het aantal oppervlakte-eenheden van de ge

kleurde rechthoek is 6 × 3 = 18. Dat van de gekleurde halve rechthoek is 4 × 2/2 = 4.
Zo kun je de oppervlakte van de totale figuur bepalen.
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rechthoek van 18 eenheden
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halve rechthoek van 4 eenheden

Figuur 4

Opgave 1

Bekijk de roosterfiguur in Uitleg 1. Elk hokje is een vierkante cm.

Je ziet dat je de figuur in drie rechthoeken en twee halve rechthoeken kunt verdelen.

a Bepaal de oppervlakte van elk van die drie rechthoeken.

b Bepaal ook de oppervlakte van elk van beide halve rechthoeken.

c Bepaal de oppervlakte van de complete roosterfiguur.

Figuur 5

Je kunt de oppervlakte van deze roosterfiguur ook bepa

len door hem eerst te omlijsten met een rechthoek. Dat

zie je in deze figuur. Je moet dan alleen nog twee halve

rechthoekjes daarvan af halen.

d Bepaal op deze manier de oppervlakte van de complete

roosterfiguur.
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Opgave 2

Figuur 6

Neem aan, dat dit het hoogspringgebied is. Elk roosterhokje

is dus 1 m bij 1 m en heeft een oppervlakte van 1 m2.

Laat zien, hoe je door verdelen in een rechthoek en halve

rechthoeken de oppervlakte er kunt berekenen.

Uitleg 2

Figuur 7

De standaard oppervlakte-eenheid is de vierkante meter

(m2), een vierkant van 1 meter bij 1 meter.
Stel je voor dat dit een vierkant van 1 meter bij 1 meter is.
In 1 m passen 10 dm.
In een vierkant van 1mbij 1mpassen dus 10×10 vierkantjes
van 1 dm bij 1 dm.
Dus 1 m2 = 100 × 1 dm2 = 100 dm2.

Zo is ook: 1 m2 = 100 cm ×100 cm = 10000 cm2.

Bij het omrekenen van oppervlakte-eenheden kun je staps

gewijs vermenigvuldigen met 10 × 10 = 100.

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100: : : : : :

2 2 2 2 2 2 2

Figuur 8

Opgave 3

Reken om.

a 1 dm2 = ... cm2

b 1 cm2 = ... m2

c 1 mm2 = ... cm2

d 2,14 m2 = ... cm2
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Opgave 4

Bekijk de twee figuren op het rooster.

I II

Figuur 9

a Hoe groot is de oppervlakte van beide figuren uitgedrukt in roosterhokjes?

b Hoeveel km2 is de oppervlakte van beide figuren als elk roosterhokje 10 km bij 10 km

voorstelt?

c Hoeveel mm2 is de oppervlakte van beide figuren als elk roosterhokje 5 mm bij 5 mm

voorstelt?

Theorie en voorbeelden

Om te onthouden
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Figuur 10

De oppervlakte van een figuur is de grootte van het ge

bied binnen de lijnen van de figuur. Je telt hoeveel opper

vlakte-eenheden er op passen. De oppervlakte-eenheid

is meestal een vierkantje, bijvoorbeeld van 1 cm bij 1 cm,
met een oppervlakte van 1 cm2 (vierkante centimeter).

Van een rechthoek kun je snel tellen hoeveel oppervlakte-

eenheden hij heeft:

oppervlakte rechthoek = lengte × breedte.

Veel figuren kun je slim verdelen in rechthoeken en halve

rechthoeken. Zo kun je gemakkelijk de oppervlakte berekenen. Ook kun je een figuur soms

omlijsten met een grote rechthoek en daar dan rechthoeken en halve rechthoeken van af

trekken.

De standaard oppervlakte-eenheid is de vierkante meter, notatie m2.

Bij het omrekenen van oppervlakte-eenheden kun je stapsgewijs vermenigvuldigen met

10 × 10 = 100 of delen door 100. Zie figuur.

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100: : : : : :

2 2 2 2 2 2 2

Figuur 11

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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Voorbeeld 1

Figuur 12

Op dit rooster is de oppervlakte-eenheid een roosterhok

je.

Bepaal de oppervlakte van het gekleurde gebied.

Antwoord

Verdeel het gebied zo goed mogelijk in hele en halve

rechthoeken, I, II, III en IV.

Figuur 13

• De oppervlakte van I is: 2 × 6/2 = 6 roosterhokjes.
• De oppervlakte van II is: 7 × 4 = 28 roosterhokjes.
• De oppervlakte van III is: 3 × 2 = 6 roosterhokjes.
• De oppervlakte van IV is ongeveer: 4 × 2/2 = 4 roosterhokjes.
De oppervlakte van het gebied is dus ongeveer 6 + 28 + 6 + 4 = 34 roosterhokjes.
Als elk hokje een vierkant van 10m bij 10m voorstelt, heeft dat hokje een oppervlakte van

100 m2. De oppervlakte van het gebied is dan gelijk aan 34 × 100 m2 = 3400 m2.

Opgave 5

In dit rooster is elk roosterhokje een vierkant van 0,5 bij 0,5 cm.

I II

Figuur 14

a Bereken de oppervlakte van beide figuren in roosterhokjes.

b Bereken de oppervlakte van beide figuren in cm2.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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Opgave 6

Elk roosterhokje stelt een vierkant van 1 meter bij 1 meter voor.

Figuur 15

Een schilder wil deze letters op een groot reclamebord schilderen. Met één blik verf kun

je 1,5m2 schilderen. Hoeveel blikken verf heeft de schilder nodig om beide letters te schil

deren?

Voorbeeld 2

mm    cm     dm      m     dam    hm    km

100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100: : : : : :

2 2 2 2 2 2 2

Figuur 16

In de figuur zie je enkele oppervlaktematen op een

rij, van klein naar groot.

De pijltjes erbij geven aan hoe je de eenheden in

elkaar kunt omrekenen:

• De pijl van cm2 naar mm2 met ×100 erbij bete

kent: vermenigvuldig het aantal cm2 met 100 als je het aantal mm2 wilt weten.

• De pijl van hm2 naar km2 met /100 erbij betekent: deel het aantal hm2 door 100 als je

het aantal km2 wilt weten.

Het omrekenen van de ene oppervlaktemaat naar de andere gaat dus in stappen van 100,
bijvoorbeeld:

• 104,5 m2 = 10450 dm2 = 1045000 cm2 = 104500000 mm2.

• 104,5 m2 = 1,045 dam2 = 0,01045 hm2 = 0,0001045 km2.

Bedenk: hoe kleiner de eenheid wordt, des te groter het getal (en omgekeerd) moet zijn

om hetzelfde te hebben.

Opgave 7

Reken om.

a 1021 cm2 = ... m2

b 31,1 cm2 = ... mm2

c 1,2 km2 = ... m2

d 5630 m2 = ... hm2

Opgave 8

Een blad papier van A4-formaat is een rechthoek van ongeveer 210 mm bij 297 mm.
a Wat is ongeveer de oppervlakte van een velletje A4 in cm2?

b De oppervlakte van een vel papier op A3-formaat is twee keer zo groot als de oppervlakte

van een velletje A4. Een van de zijden van het formaat is ongeveer 420 mm. Hoe groot is
de andere zijde in cm ongeveer?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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Opgave 9

De twee zijden van een rechthoek zijn in verschillende lengte-eenheden gegeven.

a Hoe groot is de oppervlakte in m2 als een rechthoek 2 dam bij 300 dm is?

b Hoe groot is de oppervlakte in mm2 als een rechthoek 0,5 m bij 6 cm is?

c Hoe groot is de oppervlakte in hm2 als een rechthoek 2000 dm bij 9000 cm is?

Verwerken

Opgave 10

In dit rooster stelt elk roosterhokje een vierkantje van 2 cm bij 2 cm voor. Bepaal van alle

vier de figuren de oppervlakte in cm2.

I II

III IV

Figuur 17

Opgave 11

Reken om.

a 321 dm2 = ... m2

b 34,1 dm2 = ... cm2

c 155,4 m2 = ... hm2

d 12,5 km2 = ... m2

Opgave 12

In het rooster stelt elk roostervierkantje een vierkant van 5 cm bij 5 cm voor.

Neem de figuren over en bereken van beide figuren de oppervlakte in cm2.

I II

Figuur 18
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Opgave 13

Je ziet een voetbalveld.

Figuur 19

a Hoeveel dm2 is het strafschopgebied?

b Het doelgebied ligt tegen het doel en binnen het strafschopgebied. Hoeveel dam2 is het

doelgebied?

c Niet elk voetbalveld is even groot. Bekijk de tabel met verschillende afmetingen.

instantie breedte lengte

UEFA (CL-groepswedstrijden) 68 m 105 m

FIFA (internationaal) 64 - 75 m 100 - 110 m

FIFA (algemeen) 45 - 75 m 90 - 120 m

KNVB (algemeen) 64 - 69 m 100 - 105 m

Tabel 1

Hoe groot is de oppervlakte van het kleinst mogelijke voetbalveld? Geef je antwoord in

dam2.

Toepassen

In de praktijk worden nog wel eens ‘oude’ oppervlakte-eenheden als are en hectare ge

bruikt.

• Een are is hetzelfde als een dam2.

1 are = 1 dam2 = 100 m2.

Een rijtjeshuis staat dus op een lapje grond van ongeveer 2 tot 3 are.
• Een hectare is 100 are en precies hetzelfde als een hm2.

Je kunt dus zelf wel uitrekenen dat 1 hectare 10.000 m2.

Er gaan ongeveer 2 voetbalvelden in een hectare.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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Opgave 14: Are en hectare

a Het woord ‘hectare’ is een samentrekking van ‘hecto-are’. Hoeveel are gaat er in 1 hectare?

b Hoeveel m2 is een centi-are?

c Een woonhuis is te koop met 10 are grond. Hoeveel m2 is dat?

d Een boerderij staat op 24 hectare grond. Hoeveel m2 is dat?

e Oefen het omrekenen met ares en hectares nog even met de omrekenmachine bij Practi

cum.

Opgave 15: Engelse oppervlaktematen

In Engelandworden afwijkende lengtematen gebruikt: de ‘inch’ (precies 2,54 cm), de ‘foot’,
de ‘yard’, de ‘mile’ en de ‘league’. Voor oppervlaktematen gebruiken ze daar de ‘square

inch’ en de ‘square foot’, en zo. Via deWikipedia kun je hier nog veel meer over lezen.

Reken nu zelf de Engelse maten om naar het standaard eenhedenstelsel, het S.I.-stelsel.

a Hoeveel cm2 is een square inch?

b Een foot is 12 inches. Hoeveel cm2 is een square foot?

c Een yard is 3 feet (meervoud van foot). Hoeveel cm2 is een square yard?

d Een mile is 1760 yards. Hoeveel m2 is een square mile?

Het voetbal is een sport die van oorsprong uit Engeland komt. Er worden daarom veel

Engelse maten gebruikt.

e Het doel is bijvoorbeeld 24 feet breed en 8 feet hoog. Reken de oppervlakte van het doel
om naar vierkante meters (in twee decimalen nauwkeurig).

Testen

Opgave 16

In dit rooster stelt elk roosterhokje een vierkant van 1 cm bij 1 cm voor.

Bepaal van onderstaande figuren de oppervlakte in cm2.

Figuur 20

Opgave 17

Je wilt de wanden van een kamer verven. De kamer is 3,15 m bij 2,70 m en is 2,64 m hoog.

De deur is 90 cm bij 2,11 m en het raam is 164 cm breed en 110 cm hoog. Je wilt twee

lagen verf aanbrengen.

a Voor hoeveel m2 moet je verf kopen?

b Je koopt muurverf. Met 1 liter muurverf kun je 130000 cm2 muur bedekken. Hoeveel liter

muurverf heb je ongeveer nodig?

c Je kunt verf kopen in potten van 1 liter die € 12,49 kosten en in potten van 2,5 liter die

€ 22,45 kosten. Wat is het goedkoopste? Hoeveel moet je dan betalen?

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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Practicum

Er bestaan op internet allerlei sites voor het omrekenen van eenheden. Deze is gemaakt

door Walter Fendt.

Zorg dat hij is ingesteld op ‘Oppervlakte’.

Figuur 21 Klik op de figuur om de applet te openen

Bekijk de applet.

Met de applet kun je het berekenen van oppervlaktes oefenen. Verplaats de punten en

bepaal zelf de oppervlakte van zeshoek 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹.

https://content.math4all.nl/view?comp=bw-me1&subcomp=bw-me16&repo=m4a2015
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