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INLEIDING 
 

Wie was Herman Potočnik-Noordung? 

Herman Potočnik Noordung werd op 22 December 1892 geboren 

in Pula, Kroatië.  Zijn vader Jožef Potočnik, die een 

artillerieofficier was bij de zeemacht, werkte daar.  Van vaders 

kant kwam hij van Slovenj Gradec.  Zijn moeder, Marija 

Kokošinek, werd in Maribor, Slovenië, geboren.  

Vader Jožef Potočnik stierf toen Herman slechts twee jaar oud 

was. Hij verhuisde met zijn moeder eerst naar het kleine stadje 

Vitanje maar bracht het grootste deel van zijn kindertijd daarna in 

Maribor door.  Nadat hij daar zijn school had afgewerkt ging hij 

verder studeren aan de technische militaire academie in 

Moedling.  Hij studeerde er af als een expert in staalconstructies 

met de militaire rang van luitenant. 

Kort na zijn afstuderen moest hij naar het front toen de Eerste 

Wereldoorlog uitbrak.  Hij kwam terug van het slagveld met ongeneeslijke longtuberculose.  Na de 

oorlog was hij kapitein geworden en begon in Wenen mechanische en elektrische technologie te 

studeren.  Hij rondde deze studies succesvol af in 1925.  In zijn daaropvolgend onderzoek focuste 

hij in het bijzonder op rakettechnologie, hoofdzakelijk als gevolg van zijn betrokkenheid in een 

studiegroep van de universiteit die zich bezig hield met vliegtechnieken én ook een raketafdeling 

had. 

 

Herman Potočnik stierf erg jong en in grote armoede op 17 

augustus 1929 in Wenen.  Kort voor zijn dood publiceerde hij zijn 

enige boek “Het probleem van ruimtereizen” in het Duits.  Het boek 

werd in 1929 in Berlijn gepubliceerd onder zijn pseudoniem 

Noordung. Zijn relatie met Herman Oberth was belangrijk voor het 

uitbrengen van dit boek.  Zowel Oberth als Noordung worden 

beschouwd als ruimtevaartpioneers.  Zijn boek werd al vlug 

vertaald in het Russisch, later in het Engels en tenslotte in 1986 

ook in het Sloveens. 

Noordungs boek trok dertig jaar later aandacht.  Dr Wernher von 

Braun was de eerste Duitse en later Amerikaanse raketexpert. Hij 

had de leiding had over de lancering van de eerste kunstsatelliet in 

1958.  Hij schreef dat Noordungs boek “een schoolboek voor 

bouwers van ruimtetuigen” was. Potočnik werd ook opgenomen in 

de lijst van pioniers die een grote bijdrage hadden in het realiseren 

van het ruimteprogramma. 
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Dr Wernher von Braun, die veel ruimterakketten ontwierp, schreef o.a. het volgende over 

Noordungs werk: “De afstand van de Aarde tot het geostatische centrum van de ruimte werd heel 

precies vastgelegd door de kapitein van het Oostenrijkse leger, Herman Potočnik.”  En hij voegde 

eraan toe : “Zijn boek was een historisch kantelpunt in ’s werelds ruimterakettechnologie”. 

 

Herman schreef over de lancering, vlucht en terugkeer van 

ruimterakketten.  Hij analyseerde nauwkeurig de raket als 

stuwkracht in de ruimte en zijn efficiëntie en prestatie in de 

afzonderlijke fases van de vlucht.  Hij kondigde aan dat 

ruimtetechnologie ook in het dagdagelijkse leven op Aarde zou 

gebruikt worden, maar waarschuwde ook voor mogelijk misbruik 

daarvan in oorlogsvoering. 

Hij hield zich ook bezig met problemen bij een verblijf in de 

ruimte en reikte hiervoor technische oplossingen aan.  In 1963 

positioneerde de Amerikaanse geostationaire 

telecommunicatiesatelliet SYNCOM zich exact op de positie die 

al door Herman Noordung was berekend.  

Hij kondigde vluchten aan naar de nabije planeten van ons 

zonnestelsel en de noodzaak om nieuwe technologieën te ontwerpen. Herman bereidde ook het 

ontwerp voor van toestellen die een permanent verblijf van mensen buiten de atmosfeer en de 

zwaartekracht van de Aarde moesten mogelijk maken. 
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DEEL 1 

 
Thema De voorbereiding van onze ruimtereis 

Vakken Wetenschappen, technologie 

Niveau  

Doelstellingen Leerlingen leren bij over de invloed van de ruimte op het menselijke 

lichaam. 

Vaardigheden Wetenschappen: snelheids-, coördinatie en behendigheidsoefeningen 

bedenken die voorbereiden op ruimtereizen 

Wiskunde: gemiddeldes berekenen 

Duur 100 minuten 

Benodigdheden kegels, pen en papier, zandlopers, materiaal aangepast aan de ideeën van 

de leerlingen 
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FYSIEKE VOORBEREIDING VAN ASTRONAUTEN 
 

Iemand die door de ruimte reist, moet een goed beendergestel hebben en sterke spieren. Daarnaast moet 

hij/zij een goed uithoudingsvermogen hebben en een goeie coördinatie. Astronauten moeten immers 

opdrachten in de ruimte uitvoeren waarvoor ze een uitstekende conditie moeten hebben. In een gewichtloze 

ruimte zwakken spieren en het beendergestel af. Zowel tijdens de voorbereiding als in de ruimte moeten 

astronauten aan hun conditie werken.  

 

 

 

 

 

Activiteit 1 

 
Wanneer astronauten uit de ruimte terugkomen, hebben ze evenwichtsstoornissen en 

kunnen ze hun lichaam niet zo goed controleren. Verdeel jullie in groepjes van 3 en maak zelf 

een behendigheidsparcours om je balans, loopsnelheid en behendigheid te meten. Hiervoor 

krijg je 10 kegels en een gebied van 10 m x 5 m. Bedenk een parcours met bochten, 

keerpunten en activiteiten. Teken dit parcours. 

 

Activiteit 2 

 
Kies het leukste parcours en laat iedereen van de klas het parcours lopen. Bij de start lig je op 

de grond met het gezicht naar beneden. Je springt omhoog en legt vervolgens zo snel 

mogelijk het parcours af. Kegels mogen niet geraakt worden. Dit levert straftijd op. Breng de 

resultaten grafisch in kaart. Je kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een staafdiagram of een 

cirkeldiagram. 

Wie slaagt er voor deze eerste astronautentest? 
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Naast een goed beendergestel en sterke spieren moeten astronauten ook beschikken over een goede 

coördinatie, handigheid en hand-oog coördinatie. Men kan puzzelen, modelbouwen, iets in elkaar steken,… 

om dit te trainen. Daarnaast moeten astronauten ook een teamspirit hebben. 

 

 

  

Activiteit 3 

 
Bedenk een opdracht die de handigheid en de hand-oog coördinatie kan trainen. Denk er wel 

aan dat de opdracht zal moeten uitgevoerd worden met dikke handschoenen aan.  

Zorg voor een duidelijke en korte beschrijving van de opdracht, zodat er geen extra uitleg 

moet gegeven worden. 

De opdracht mag niet langer dan 4 minuten duren ZONDER handschoenen aan. 
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LICHAAMSLENGTE IN EEN RUIMTESTATION    
 

Wist je dat een ruimtevaarder gedurende de eerste drie dagen in lengte verandert? Nasa heeft dit 

onderzocht en gemiddeld verandert de lengte van een astronaut met 3% tijdens de eerste drie dagen 

gewichtsloosheid. Dit heeft natuurlijk heel wat gevolgen voor de voorbereiding van een vlucht. Wanneer je 

lengte verandert, verandert je zithoogte, je ooghoogte, je schouderhoogte,….  Je armen bevinden zich plots 

verder van de grond maar anderzijds kun je plots hoger reiken. Bij het bouwen van alle apparatuur, 

ruimtepakken, … moet hiermee rekening worden gehouden. 

  

Activiteit 4 

 
Verdeel de verschillende opdrachten uit activiteit 3 over de verschillende groepen. 

Elke groep voert deze opdracht uit, in combinatie met de estafetteloop die hieronder 

beschreven wordt. 

Alle leden van de groep staan aan één kant van een 5 m-baan. Het eerste lid van het team 

wandelt op bakstenen naar de overkant. De groep beschikt slechts over drie bakstenen. 

Bijgevolg moet hij/zij de bakstenen telkens verplaatsen. Stapt het teamlid op de grond dan is 

zijn/haar beurt over. Bij aankomst aan de overkant  start hij/zij de zandloper. Hij krijgt nu de 

tijd van de zandloper om een deel van de opdracht uit te voeren.  Hiervoor moet hij echter 

eerst een paar dikke handschoenen aantrekken. Als de tijd om is, raapt hij de bakstenen op 

en loopt terug. Het tweede en derde lid van het team doen hetzelfde.  Het team blijft elkaar 

afwisselen net zolang tot de opdracht volbracht is. 

 

Welk team is  klaar om astronaut te worden? 
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Activiteit 5 

 
Wist je dat onze lichaamslengte ook op aarde varieert? 

Meet 5 dagen lang  je eigen lengte, je beenlengte en je armlengte, ’s morgens direct na het 

opstaan en ’s avond wanneer je thuiskomt van school. 

 Lengte 
’s morgens 

Lengte  
’s avonds 

maandag   

dinsdag   

woensdag   

donderdag   

vrijdag   

 Armlengte 
’s morgens 

Armlengte  
’s avonds 

maandag   

dinsdag   

woensdag   

donderdag   

vrijdag   

 Beenlengte 
’s morgens 

Beenlengte 
’s avonds 

maandag   

dinsdag   

woensdag   

donderdag   

vrijdag   

 

Bereken hieruit jullie gemiddelde lengte, armlengte en beenlengte. 

Gemiddelde lengte Gemiddelde armlengte Gemiddelde beenlengte 

   

 

Als je weet dat je na drie dagen in gewichtsloze toestand 3% groeit. Bereken dan je 

gemiddelde lengte, armlengte en beenlengte in de ruimte. 

Gemiddelde lengte 
(ruimte) 

Gemiddelde armlengte 
(ruimte) 

Gemiddelde beenlengte 
(ruimte) 
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DEEL 2 

 
Thema Een raket lanceren 

Vakken Wetenschappen, technologie, engineering, wiskunde 

Niveau  

Doelstellingen Leerlingen leren over veren en hun kracht, kenmerken van een raket en 

lanceerparameters.  Ze leren om virtuele simulaties toe te passen op 

levensechte omstandigheden door diverse parameters te berekenen en aan 

te passen. 

Vaardigheden Wetenschap: de kracht van een veer meten en berekenen / de 

vluchtparameters van een raketlancering bestuderen 

Technologie: met een app werken om de lancering van een raket te 

simuleren 

Engineering: je raket, lanceerinstallatie en lanceerplatform bouwen en de 

eigenschappen van een raket bestuderen 

Wiskunde: gemiddeldes berekenen / de verhouding ontdekken tussen de 

lanceerhoek en het bereik van de raket 

Duur 180 minuten 

Benodigdheden buis (pvc/karton), veer, deksel om in de buis aan te brengen en die af te 

sluiten, touw, wattenballetje, materiaal om  “rakketten” te maken, 2 

planken en een scharnier om het lanceerplatform te maken, gerei om 

hoeken en afstanden te meten, laptop, tablet of smartphone om een app af 

te spelen 
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EEN RAKET LANCEREN  
 

Hoe lanceer je een raket? 
Er zijn diverse manieren om een raket te lanceren.  Je kunt een chemische reactie gebruiken of misschien 

een luchtpomp.  In dit deel willen we de lanceerprocedure op een eenvoudige manier bestuderen door een 

veer te gebruiken om iets te lanceren.   

 

 

 

Activiteit 1 

 
In de eerste activiteit willen we de kracht van een veer meten.  Daarvoor gebruiken we een 

trekveer. 

 

Meet de lengte van de veer :                                 cm 

Rek de veer uit door gebruik te maken van een bagageweegschaal en meet de lengte van de 

uitgerekte veer:                         cm 

Lees de massa die je getrokken hebt af op de bagageweegschaal:                                     kg 

Herhaal deze meting drie keer.  Gebruik telkens een andere kracht. 

Lengte van de veer 
l(cm) 

Uitrekking van de veer 
∆ l(cm) 

Massa 
m(kg) 

Kracht 
F(N) = m x 10(N) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

De veerconstante k geeft de kracht van de veer weer. 

De veerconstante k =  de kracht van de veer gedeeld door de uitrekking van de veer in meter. 

 Veerconstante k 

meting 1  

meting 2  

meting 3  

gemiddelde  
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Activiteit 2 

 
Bouw je eigen lanceerinstallatie en gebruik daarvoor een pvc of kartonnen buis, een 

drukveer (25 cm), een sterk touw, een deksel om de buis af te sluiten, een wattenballetje en 

zeer sterke plakband.  Probeer om met de diameter van de buis de diameter van de veer zo 

sterk mogelijk te benaderen. 

 

 

  

Stop de inwendige constructie (zoals op de foto’s) in de buis.  Breng wat lijm aan op de zijden 

van het deksel vooraleer in de buis in te brengen zodat dit wordt vastgelijmd in de buis.  

Werkt dat niet zo goed, dan kan vastkleven met de plakband net zo’n goed resultaat 

opleveren, zoals je kunt zien op de foto. Je kunt een wattenbolletje op het deksel 

aanbrengen voor de veiligheid bij het lanceren.  Kleef alles goed aaneen en je 

lanceerinstallatie is klaar. 

Gebruik twee planken en een scharnier om een lanceerplatform te maken. 
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Bouw je eigen raket. Maak die niet langer dan 25 cm en zorg ervoor dat die in de buis 

past.  

Welke aspecten zouden wel eens belangrijk kunnen zijn wanneer je een raket ontwerpt? 

 staartvinnen 

 spitse top  

Probeer om je zelfgemaakte raketten te lanceren.  Misschien heb je nu al ideeën om hen 

beter te maken.  Aarzel niet om dat nu al te doen. 
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Activiteit 3 

 

In deze activiteit proberen we om te bepalen welke eigenschappen van een raket belangrijk 

zijn bij de lancering.  Om dat te doen, moeten we beschikken over 3 verschillende vooraf 

gemaakte raketten. 

Maak twee raketten met dezelfde vorm en dezelfde massa.  In een van de raketten plaats je 

de meeste massa nabij de top van de raket. In de andere plaats je die meer naar achteren.  

Maak ook een raket met een punt zoals de andere twee, maar met een zeer kort lichaam. 

   

Schiet de 3 raketten af.  Wat stel je vast?  Welke is de beste, en waarom? 

Welke eigenschappen zijn belangrijk wanneer je een raket bouwt? 

 lengte van het lichaam 

 zwaartepunt nabij de top 

Activiteit 4 

 
In deze activiteit proberen we om het belang te bepalen van de hoek waaronder we onze 

raket lanceren.  Schiet een balletje of een raket af onder een hoek van 30°, 45° en 60°.  

Herhaal deze lancering enkele keren. 

 

Wat stel je vast? 

De raket vliegt het verst bij de hoek van 45°. Bij 30° en 60° is dit ongeveer even ver. 
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Activiteit 5 

 
In deze activiteit proberen we om de veerconstante te bepalen van de veer in onze 

lanceerinstallatie.  We schieten een object af onder een hoek van 30°.  We herhalen dit een 

aantal keren en berekenen de gemiddelde afstand tussen het lanceerplatform en de 

landingsplaats van het object.  Zorg ervoor dat je probeert om dezelfde kracht te gebruiken 

bij elke poging.  Je kunt dit nagaan door elke keer de uittrekking van de touwen te meten 

wanneer je de veer opspant. 

Vervolledig de tekening hieronder.  

 

∆ l(cm) = uittrekking van de touwen =  

Vul alle bekende waarden in in de onderstaande app en lanceer de raket in de app. 

http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html 

Welke waarde heb je ingevuld bij de veerconstante? 

Hoe ver vloog je raket? 

Pas de veerconstante in de app zo aan (in x) dat je bereikte afstand overeenkomt met die uit 

je echte lanceringen. 

Wat blijkt uiteindelijk je veerconstante te zijn? 

file:///C:/Users/Lut/Downloads/http
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html


 

 
14 

 

 

 

 

  

Activiteit 6 

 
Laten we een beetje experimenteren met de app om de invloed van de veranderende 

parameters te bestuderen.  We gebruiken de veerconstante van de vorige oefening.  

Vul de volgende bewering aan:  

Hoe hoger het lanceerplatform, hoe ……………………………… de landingsplaats. 

Hoe groter de kracht van de lanceerinstallatie ( grotere ∆l), hoe ……………………………… de 

landingsplaats. 

Lanceer het object van de grond (H = 0 m), en wijzig de hoek.  Vul de tabel hieronder in 

Hoek (°) Afstand tot de landingsplaats 

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60  

65  

 

Wat stel je vast? 

Zoek de zwaartekracht op de Maan en Mars op en vul die in in de onderstaande tabel. 

Lanceer dan opnieuw met aangepaste zwaartekrachtwaarden. 

 Zwaartekracht Afstand tot de landingsplaats 

op Aarde   

op de Maan   

op Mars   

 

Hoe groter de zwaartekracht, hoe ……………………………………….. de afstand tot de 

landingsplaats. 
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Activiteit 7 

 
Missie:  Gebruik je lanceerinstallatie om je raket …….. m ver te schieten. 

In deze activiteit zul je met je raket naar een doel moeten schieten.  Je leerkracht zal bepalen hoe 

ver dit doel zich van je lanceerplatform bevindt.  Door gebruik te maken van de app moet je 

uitzoeken hoe je je lanceersysteem moet opstellen om het doel te raken. 

Experimenteer eerst een beetje met de app om een algemeen idee te hebben van wat je zult 

moeten doen in een levensechte situatie 

Welke drie parameters kun je veranderen?   

- de hoogte van het lanceerplatform 

- de hoek waaronder je de raket lanceert 

- de kracht waarmee je de raket afschiet 

Stel nu je lanceerplatform op, gebruik de correcte kracht en ga na of je missie een succes 

wordt. 
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DEEL 3 

 
Thema Leven in de ruimte 

Vakken Wetenschappen, technologie 

Niveau  

Doelstellingen Leerlingen leren over alle aspecten van het leven in een beperkte 

ruimtehabitat met normale zwaartekracht. 

Vaardigheden Wetenschap: leren over de biologische noden om in de ruimte te overleven 

Engineering: de ruimtes ontwerpen die in het ruimtestation dienen voor 

het wonen, recreatie, afvalverwerking en zuurstof-, water- en 

voedselvoorziening 

Kunst: een ruimtestation schetsen en de resultaten presenteren 

Wiskunde: de ruimtes berekenen die nodig zijn om in alle primaire 

behoeften te voorzien 

Duur 200’ 

Benodigdheden Computer, rekenmachine, tekenmateriaal 



 

 
17 

 

 

 

De foto op de voorpagina is het Noordung Space Centre in Vitanje, Slovenië. De vorm is geïnspireerd op het 

plan dat Herman Potocnik in 1928 maakte van een geostationair ruimtestation.   

Noordungs idee voor zijn ruimtestation was gebaseerd op een ronddraaiend wiel dat door de 

ronddraaiende beweging een artificieel gravitatieveld creëert  en dat voor alle plaatsen op de omtrek  een 

versnelling van 9.81 m/s² zou geven. Hij koos hiervoor een diameter van 30 m. 

 

70 jaar later werd de eerste module van het internationaal ruimtestation ISS in de ruimte gebracht. 

Ondertussen werd het ISS steeds groter en complexer. Momenteel wordt het ISS permanent bemand door 

minstens 3 ruimtevaarders. Het ISS is 72.8 m lang, 105 m breed en 20 m hoog en weegt 420 ton. De totale 

leefbare ruimte is 931, 5m³. Het ISS bevat 6 slaapmodules. Maar in het ISS leef je gewichtsloos. 
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In 2011 werd door NASA toch een ontwerp gemaakt van de Nautilus-X, een wielvormig draaiend 

ruimtestation. Het doel van dit toestel was om een tussenstation te zijn voor langdurige missies naar de 

Maan of Mars. 

 

 

 

 

Maar laten we Noordungs idee als bron van inspiratie nemen om onze eigen ruimtehabitat te maken. Onze 

voeten staan dus op de buitenkant van de cirkel. Ons hoofd bevindt zich aan de binnenkant.  
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Activiteit 1 

 
We houden het nog eenvoudig en kiezen  een ronddraaiende cilinderbuis met buitendiameter van 30 

m en binnendiameter van 25 m. Op deze manier creëren we een plafondhoogte van 2,50 m.  Als 

hoogte van de cilindervorm kiezen we 2 m.  

 

Over hoeveel ruimte beschikken we  om dit in te richten? 

Inhoud = (𝜋 ∗ 152 ∗ 2 − 𝜋 ∗  12.52 ∗ 2)𝑚³ = 432 𝑚³ 

Kun je beschrijven hoe een ruimte er zal uitzien? Hoe ziet de grond eruit? Hoe zien de muren eruit? 

Hoe ziet het plafond eruit? 

 

 

 

Om nog wat beter te begrijpen hoe de ruimtes eruit zien, maken we wat berekeningen. 

Omtrek cirkel met buitendiameter = 94,25 m 

Omtrek cirkel met binnendiameter = 78,54 m 

Stel dat we ruimtes maken met een middelpuntshoek van 10°. 

Bereken de lengte van de vloer: 2,62 m 

Bereken de lengte van het plafond: 2,18 m 

Bereken de inhoud van de ruimte: 12m³ 
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Doe hetzelfde voor de volgende middelpuntshoeken: 

Hoek (°) Lengte vloer(m) Lengte plafond(m) Inhoud ruimte (m³) 

10°    

15°    

20°    

25°    

30*    

35°    

40°    

45°    

 

Activiteit 2 

 
Laten we nu samenwerken om onze ruimtehabitat te ontwerpen voor 6 mensen die 6 maanden in de 

ruimte zullen verblijven.  Laten we de klas verdelen in groepjes specialisten die elk een verschillend 

aspect van het leven in de ruimte zullen bestuderen. 

Elk team moet nadenken over mogelijke problemen én oplossingen. 

En elk team moet erover nadenken hoe ze hun plannen en oplossingen in de ruimtehabitat zullen 

installeren en hoeveel plaats ze nodig zullen hebben in hun stek van het ruimtestation. 

Groep 1 

Het woonkwartierteam richt een “thuis” in voor 6 mensen.  

Groep 2 

Het gezondheids-, fitness- en ontspanningsteam denkt na over hoe astronauten zich kunnen 

ontspannen in de ruimte en richt een ontspanningsruimte in. 

Groep 3 

Het “basisbehoefte voedsel” team denkt na welk voedsel er op tafel komt en hoe ze eraan komen. 6 

mensen moeten 6 maanden lang in de ruimte overleven. De eerste vraag voor jullie is dus hoeveel 

voedsel een mens nodig heeft. 

Groep 4 

Het “basisbehoefte zuurstof” team bestudeert hoe ze zuurstof zullen maken en opslaan zodat 6 

personen 6 maanden kunnen overleven. De eerste vraag voor jullie is dus hoeveel zuurstof een mens 

nodig heeft. 
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Groep 5 

Het “basisbehoefte water” team denkt na over hoe ze drinkwater zullen opslaan of zelfs produceren 

zodat 6 personen 6 maanden kunnen blijven leven. De eerste vraag voor jullie is dus hoeveel water 

een mens nodig heeft? 

Groep 6 

Het afvalverwerkingsteam denkt na over welk afval er zal ontstaan wanneer 6 personen  in de ruimte 

leven en wat er met alle afval moet gebeuren. 

Alle groepen 

Elk team schrijft neer wat ze willen installeren en hoeveel ruimte ze hiervoor nodig hebben. 

Interessante info kun je vinden op de website van NASA of Biosphere 2. Maar waarschijnlijk vinden 

jullie zelf ook interessante info op andere plaatsen. Noteer de websites waarvan je gebruik maakte. 
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Activiteit 3 

 
Nu moeten we toch even overleggen. Alle teams stellen in het kort hun ideeën voor.  Hou daarna 

rekening met de dimensies van onze Noordung space habitat en probeer het eens te worden over de 

ruimte die elk team ter beschikking krijgt om die ideeën te realiseren. 

De totale ruimte die ter beschikking is, is         m³. 

Team Ruimte ter beschikking 

Het woonkwartierteam  

Het gezondheids-, fitness- en ontspanningsteam  

Het “basisbehoefte voedsel” team  

Het “basisbehoefte zuurstof” team  

Het “basisbehoefte water” team  

Het afvalverwerkingsteam  

 

 

Activiteit 4 

 
Nu je het eens geworden bent over hoeveel ruimte iedere groep krijgt, is het aan de teams om 

deze ruimte te ontwerpen, aan te kleden en te schetsen.  Ga nu wat meer in detail en geef je 

ontwerp wat kleur.  Tenslotte zullen de astronauten hier 6 maanden moeten leven.  Probeer hen 

dus een  aangenaam en ontspannen gevoel te geven in hun nieuwe “thuis”. 

Gebruik jullie creativiteit. 


