SUPERLATIEVEN

De Burj Khalifa bezit het
record van hoogste
gebouw sinds de opening
ervan op 4 januari 2010 in
Dubai, VAE. Met zijn 828 m
is de 160 verdiepingen
tellende toren tevens het
hoogste door mensen
gemaakte bouwwerk op
land.

Gebouw
828 m

De Boeddha van
Zhongyuan in het district
Lushan in de Chinese
provincie Henan torent
127,64 m uit boven het
landschap. Het werd op
1 september 2009 ingewijd
en werd opgemeten op 2
december van dat jaar. Het
beeld is meer dan 7600
keer langer dan de
gemiddelde persoon.

Standbeeld
127,64 m

Download deze poster: guinnessworldrecords.com/2018

> 500 m

‘Hyperion’ is een
kustmammoetboom (Sequoia
sempervirens) die bij meting in
september 2006 een hoogte
had van 115,54 m. De boom
werd op 25 augustus 2006
ontdekt in het Redwood
National Park in Californië, VS,
door Chris Atkins en Michael
Taylor (beiden VS). Hij is
bijna 2 keer zo hoog als
de hoogste kerstboom.

Boom (levend)
115,54 m

100–500 m

Vreugdevuur
47,39 m

Een door Tosca (ITA)
gemaakt chocoladepaasei
van 10,39 m werd op 16
april 2011 opgemeten in
het winkelcentrum Le
Acciaierie in Cortenuova,
Italië. Het had op zijn
breedste punt een
omtrek van 19,6 m
en woog maar liefst
7200 kg.

Chocoladepaasei
10,39 m

Zeng Jinlian
(1964–1982) uit het dorp
Yujiang in de Bright
Moon Commune in de
Chinese provincie
Hunan was 246,3 cm
lang toen ze op
13 februari 1982
overleed.

Vrouw (ooit)
2,48 m

De Salto Angel (‘Angelwaterval’)
in Venezuela ligt aan een
zijrivier van de Carrao en is
de hoogste waterval ter
wereld. Hij is in totaal 979 m
hoog, met een langste vrije
val van 807 m.
De waterval is vernoemd
naar de Amerikaanse
piloot Jimmie Angel
(overleden 8 december 1956),
die er op 16 november 1933
melding van maakte in zijn
logboek, hoewel de waterval
ook al in 1910 vermeld was
door de Venezolaanse
ontdekkingsreiziger Ernesto
Sánchez la Cruz.

Waterval
979 m

In 1957 maakte de ijsbreker
USCGC Eastwind melding van
een ijsberg voor de westkust van
Groenland, die naar schatting
167 m (zo’n 55 verdiepingen)
boven de waterspiegel uitstak.

IJsberg
167 m

Als ‘hoogte’ wordt
gedefinieerd als de afstand
die een bouwwerk boven het
aardoppervlak uitsteekt, dan
is het Magnolia Extended
Tension Leg Platform in de Golf
van Mexico het hoogste door
mensen gemaakt bouwwerk
van de wereld. Het strekt zich
1432 m uit van de zeebodem
tot de top van het drijvende
olieplatform.

Bouwwerk
1432 m

De vlaggenmast op
het King Abdullah
Square in Jeddah,
Saoedi-Arabië, is
171 m lang. De vlag
heeft een lengte
van 49,35 m,
de grootte van
een Olympisch
zwembad!

Vlaggenmast
171 m

Een volwassen
mannetjesgiraffe (Giraffa
camelopardalis) meet
doorgaans tussen
4,6 m en 5,5 m. De
hoogste giraffe ooit
was een masaimannetje
(G. c. tippelskirchi) met de
naam George, die 5,8 m
lang was toen hij in 1959
aankwam in de dierentuin
van Chester, GB.

Zoogdier
4,6–5,5 m

Mount Everest mag dan
de h
 oogste berg zijn (met
8848 m), maar Mauna Kea
(Witte Berg) op het eiland
Hawaï, VS, is de langste.
Gemeten vanaf zijn onderzeese
voet in de H
 awaïaanse Trog
tot zijn piek heeft de berg
een hoogte van 10.205 m,
waarvan 4205 m boven de
zeespiegel uitsteekt.

Berg
10.205 m

Het gasplatform Troll A, in
de Noordzee bij Noorwegen,
meet 472 m en weegt ca.
683,6 mln. kg. 303 m ervan
bevindt zich onder het
wateroppervlak. Van het
staal van Troll A kunnen
15 Eiffeltorens gebouwd
worden en van het beton
kunnen de funderingen
van 215.000 huizen worden
gelegd. Het is tevens het
grootste door mensen
gemaakte object dat ooit
is verplaatst, omdat het
naar zijn huidige locatie is
gesleept.

Offshoregasplatform
472 m

Dinosaurusresten die in 1994 in Oklahoma,
VS, zijn ontdekt, worden toegeschreven aan
het grootste dier dat ooit heeft bestaan.
Sauroposeidon was 18 m hoog (een gebouw
van 4 verdiepingen) en woog 60.000 kg.

Dinosaurus
18 m

De in 2009 en 2010 van stapel
gelopen cruiseschepen MS
Oasis of the Seas en MS Allure of
the Seas van de Oasis-klasse van
Royal Caribbean International
hebben een hoogte van kiel tot
schoorsteen van 81 m wanneer het
7 m lange telescopische deel van
de schoorsteen uitgeschoven is.

Passagiersschip
81 m

Ted Siebert en zijn team van
de Sand Sculpture Company
(VS) deden er 2 weken
over om het hoogste
zandkasteel van de
wereld te bouwen. Het
in oktober 2015 op
Virginia Key Beach in
Miami, Florida, VS,
gebouwde kasteel
was 13,97 m hoog.

Zandkasteel
13,97 m

De langste man in de medische
geschiedenis is Robert Pershing
Wadlow (VS), die 2,72 m lang was
bij zijn laatste meting op 27 juni
1940. Hij was al 1,63 m toen
hij vijf was en passeerde de
2,45 m op zijn zeventiende,
wat van hem tevens de
langste teenager (ooit)
maakte. Toen hij op 22-jarige
leeftijd overleed, werd hij
begraven in een kist met een
lengte van 3,28 m. Ga naar
blz. 66 voor meer over deze
opmerkelijke man.

Man (ooit)
2,72 m

In december 1950 onthulde
de Northgate Mall in Seattle,
Washington, VS, zijn nieuwe
kerstboom: een volledig
opgetuigde Douglasspar
(Pseudotsuga menziesii)
die naar verluidt een hoogte
bereikte van 67,36 m.

Kerstboom
67,36 m

De piramide van Cheops bij Gizeh
in Egypte is de hoogste ter wereld.
Deze ‘Grote Piramide’ was 146,7 m
hoog bij zijn voltooiing zo’n 4500 jaar
geleden, maar erosie en vandalisme
hebben de hoogte teruggebracht tot
de huidige 137,5 m.

Piramide
146,7 m

Een vreugdevuur van
47,39 m hoog, opgericht door
Slinningsbålet (NOR), werd op 25
juni 2016 aangestoken in Ålesund,
Noorwegen. De brandstapel was
in zo’n drie maanden met de hand
gebouwd.

Het hoogste van de
beelden (of moai) die
nog overeind staan op
Paaseiland (Rapa Nui)
meet 9,8 m. De 74.390 kg
wegende figuur bevindt
zich bij Ahu Te
Pito Kura
en is ‘Paro’
gedoopt.

Moai (staand)
9,8 m

Gemiddelde lengte
van een mens
1,66 m

In februari 2008 bouwden
inwoners van Bethel in Maine,
VS, een sneeuwpop (met de
naam Olympia) die 37,21 m
hoog was. De lange dame
had dennenbomen als
armen en ski’s als
wimpers.

Sneeuwpop
37,21 m

30–100 m

De 6,15 m hoge
Stoopidtaller helpt Richie
Trimble (VS) om over de
langste giraffe heen te
kijken. Om te bewijzen dat
erop gereden kan worden,
fietste Richie op 26
december 2013 de
minimale afstand
van 100 m in Los
Angeles, Californië,
VS.

Fiets
6,15 m

6–30 m

Toen hij op 4 oktober 2011
werd opgemeten, bleek de
Duitse dog Zeus (2008–2014)
van de familie Doorlag uit
Otsego in Michigan, VS, een
schofthoogte te
hebben van 1,11 m.

Hond (ooit)
1,11 m

0–6 m

Wat is groter? De hoogste sneeuwpop of de hoogste dinosaurus? Het grootste
cruiseschip of het hoogste standbeeld? En hoe zit het met jou? Je bent in ieder geval kleiner
dan de langste man, maar hoe verhoud je je tot de hoogste hond? Hier ontdek je het!

Hoogste/langste…

