
 
 

Oppervlakte berekenen 

Je kan dit metriekstelsel gebruiken als hulpmiddel.  

 

 

 

 

 

 

 

Of je nu in een flat, rijtjeshuis, appartement, vrijstaandhuis, twee-onder-een-kap woning of op een 
boerderij, alle woningen hebben een bepaald oppervlak. Als mensen een huis gaan kopen, dan 
kijkt men ook altijd naar hoe veel oppervlakte een huis en/of tuin is. Dan is het handig als je weet 
hoe je het oppervlak moet berekenen. Je gaat jullie eigen huis opmeten en het oppervlak daarvan 
berekenen. 

Weet je nog hoe je een oppervlakte berekend? 

Om je hersens even weer op te frissen, staat hieronder een voorbeeld; 

 

 

 

 

De formule om het oppervlak te kunnen berekenen is: lengte x breedte 
In het voorbeeld hierboven is dat dan dus 4 x 3 = 12 cm2 (De 2 achter cm staat voor vierkante meter en zet je 

alleen neer als je het hebt over een oppervlakte.) 

Nog één voorbeeld:  

  

  

 

 

Lengte = 4 cm 

Breedte  

= 3 cm 

Stel dat dit je woonkamer is, dan is het handig om je woonkamer in 

vlakken te delen die je makkelijker kan berekenen. Zoals in het 

voorbeeld: 

 Stap 1: het BLAUWE vlak: 50 x 25 = 1250 cm2 

 Stap 2: het RODE  vlak: de gehele breedte is 40 cm. Dan doe je 

40cm – 10cm(breedte van groen) – 25 (breedte van blauw) = 5 cm.  

 Stap 3: het GROENE vlak: 10 x 10 =  100cm2 

 Stap 4: alles bij elkaar optellen: 1250 + 5 + 100 = 1355 cm2. Dus  

mijn oppervlakte is 1355 cm2. 

  

Lengte = 

40 cm 

Breedte  

= 40 cm 

Breedte  

= 10 cm 

Lengte 

= 10 cm 

Breedte  

= 25 cm 

Lengte = 

10 cm 



Aan de slag 
Nu ga jij aan de slag met het meten van jullie huis. 

1. Hoe ziet jullie woonkamer er van bovenaf uit? Teken jullie woonkamer hieronder:  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

2. Hoe ziet jouw slaapkamer er van bovenaf uit? Teken je slaapkamer hieronder: 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 
3.    Heb je een tuin, balkon of terras? Teken hoe die er uitziet van bovenaf:  

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 



4. Ga met een meetlint jullie woonkamer, je slaapkamer en tuin/balkon of terras 
meten. Zet de maten (in cm) bij de juiste zijden in je tekening.  
  

5. Nu kan je de oppervlakte gaan berekenen. Je doet dus lengte x breedte. (Als je 
een lastige vorm woonkamer en/of slaapkamer hebt, deel je 
woonkamer/slaapkamer dan op in makkelijkere te berekenen vlakken, zoals in 
het voorbeeld.) Denk er aan dat je aan het eind alles bij elkaar optelt ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
6. Je hebt je oppervlakte in cm berekend. Nu ga je de oppervlakte per kamer 

omrekenen. Schrijf in de kolom onder cm2, de oppervlakte die je hebt uitgerekend. 
Daarna kan je het oppervlak gaan omrekenen.  

 cm2  dm2 m2  km2  

1     

2.      

3.     

 

 


