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oppervlakteOmtrek & oppervlakte
Van Noorwegen tot Oman

omtrek 
(optelsom van landgrenzen en kustlijn)

Beide landen hebben ongeveer dezelfde oppervlakte. Als de landen dezelfde vorm 
zouden hebben, zouden ze er dus ongeveer hetzelfde uitzien.

De omtrek van Noorwegen is 
veel groter dan die van Oman, 
omdat het land een erg grillige 
kustlijn heeft, met ontelbare 
fjorden en eilandjes. De grenzen 
van Oman zijn veel eenvoudiger.
Als we de landen opnieuw 
dezelfde vorm geven, is 
Noorwegen dan ook veel groter.

Het lijkt logisch dat een omtrek altijd een even grote oppervlakte omsluit, los 
van de vorm van de figuur. Maar dat klopt niet. Omtrek is een som van alle 
zijden, terwijl de oppervlakte een vermenigvuldiging is.
Een cirkel heeft altijd de laagst mogelijke omtrek voor een gegeven oppervlakte.
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areaPerimeter & area
From Norway to Oman

perimeter
(sum of land boundaries & coastline)

Both countries have more or less the same area. If they were both the same shape, 
they would look almost identical.

The perimeter of Norway is 
much longer than Oman’s, 
because the country has a very 
irregular coastline, with innume-
rable fjords and little islands. 
Oman’s borders are much 
simpler.
If we apply both countries’ 
perimeters to the same shape 
again, Norway is a lot bigger 
than Oman.

At first glance, it seems logical that a given perimeter always encloses the same 
area, no matter what shape it is. But that is not correct. Perimeter is the sum of 
all sides, whereas area is a multiplication.
A circle always has the lowest possible perimeter for a given area.
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