
1 Priemgetallen 

 

DE ZEEF VAN ERATOSTHENES 

 
Wiskundigen hebben in de loop van tientallen eeuwen gezocht naar een methode om priemgetallen te vinden. De 

beroemdste onder hen is ERATOSTHENES uit de Noord-Afrikaanse stad Cyrene. Hij werd geboren in 276 voor 

Christus en stierf in 194 voor Christus in Alexandrië. 

Hij werd beroemd om twee redenen: 

1. Hij vond een methode om priemgetallen te zoeken. 

2. Hij schatte als eerste mens de omtrek van de aarde op ongeveer 40.000 km. 

 

 

HOE VIND JE PRIEMGETALLEN MET DE ZEEF VAN ERATOSTHENES? 

 

 

Omcirkel het eerste priemgetal dat je tegenkomt en doorstreep alle veelvouden van dat priemgetal. 

Voorbeeld: het priemgetal 2.  

In de voorbeelden zoeken we de priemgetallen tot 100. 

 

 
Al de getallen die doorgestreept zijn, zijn géén priemgetallen, want het zijn veelvouden van 2. 

 

 

 

Het volgende priemgetal is 3. 

Omcirkel het getal 3 en doorstreep alle veelvouden van 3. De getallen die al doorstreept zijn, hoef je niet nog eens te 

doorstrepen. 

 
 

  



2 Priemgetallen 

 

Het volgende priemgetal is 5. 

Omcirkel het getal 5 en doorstreep alle veelvouden van 5. 

 
 

 

Het volgende priemgetal is 7. 

Omcirkel het getal 7 en doorstreep alle veelvouden van 7. 

 
 

 

Het volgende priemgetal is 11. 

Omcirkel het getal 11 en alle veelvouden van 11. 

 
Zoals je ondervonden hebt waren alle veelvouden van 11 al doorgestreept. 

 

Zo doen we verder met elk volgend getal dat nog niet doorgestreept is. 

  



3 Priemgetallen 

 

Het volgende getal is 13. 

 
 

Ook de veelvouden van 13 waren al doorgestreept. 

 

Daarna komen:  

17, 19,  

23, 29, 

31, 37, 

41, 43, 47, 

53, 59, 

61, 67, 71, 

73, 79, 

83, 89, 

97. 

 

 

 

 

Alle priemgetallen tot 100: 

 
 

 



4 Priemgetallen 

 

 

Enkele opvallende zaken in de reeks tot 100:  

 
Kijken we naar de tientallen, dan vinden we de meeste priemgetallen in de reeks  

Tussen 0 en 10:  4 priemgetallen 

Tussen 10 en 20:  4 priemgetallen 

Tussen 40 en 50:  3 priemgetallen  

Tussen 70 en 80:  3 priemgetallen 

Tussen 20 en 30: 2 priemgetallen 

Tussen 30 en 40:  2 priemgetallen 

Tussen 50 en 60:  2 priemgetallen 

Tussen 60 en 70:  2 priemgetallen 

Tussen 80 en 90:  2 priemgetallen 

Tussen 90 en 100:           1 priemgetal 

 

 

 

Kijken we naar de eenheden, dan vinden we dat de meeste priemgetallen eindigen  

Op 3: 7 priemgetallen 

Op 7:  6 priemgetallen 

Op 1:  5 priemgetallen 

Op 9:  5 priemgetallen 

Op 5:  1 priemgetal 

Op 2:  1 priemgetal 

 

 

Andere opvallende zaken voor álle priemgetallen 
 

Er bestaat maar één even priemgetal: het getal 2.  

Behalve 2 is geen enkel even getal een priemgetal. 

 

Er bestaat maar één priemgetal dat eindigt op 5: het getal 5.  

Behalve 5 is geen enkel getal dat eindigt op 5 een priemgetal. 

 

De som van de delers van een priemgetal is altijd 1.  

 

Alle priemgetallen zijn gebrekkig.  

 

 

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WE PRIEMGETALLEN? 

 

Om breuken te vereenvoudigen gebruiken we priemgetallen. 

Om het kleinste gemeen veelvoud van twee getallen te zoeken gebruiken we priemgetallen. 

Om de grootste gemene deler van twee getallen te zoeken gebruiken we priemgetallen. 

Voor de ontleding in priemfactoren. 

Voor beveiliging van bestanden. 

 

 

  



5 Priemgetallen 

 

Alle priemgetallen tot 500: 

 

 
 

 

 

NOG MEER PRIEMGETALLEN 

http://www.cielen.eu/priemgetallen-tot-104729.htm 

 

Priemgetallen en biologie 

In de natuur zijn priemgetallen populair. Sommige cicadensoorten (‘snavelinsecten’) komen maar eens 

in de zeventien jaar de grond uit. Andere cicadensoorten komen elke dertien jaar de grond uit. 

Sommige bamboesoorten sterven juist elke zeven jaar af. Dat 17, 13 en 7 allemaal priemgetallen zijn, 

is geen toeval. Stel dat een cicadensoort een cyclus van twaalf jaar heeft. Deze beestjes hebben dan 

te vrezen van hordes natuurlijke vijanden: de dieren die elk jaar uitzwermen zijn er ook als hij uitkomt, 

en dieren met cycli van 2, 3, 4, 6 of 12 jaar stemmen hun cycli uiteindelijk zo af dat zij die cicaden met 

een cyclus van twaalf jaar zullen tegenkomen. 
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