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inhoud 
L= Lagere school
S= Secundaire school

► Speelse activiteiten        p 3

 Ken je walvis? L1 → L3

► Voeding bij walvissen L1 → L6       p 6
 
 1. Baleinen en tanden 
 2. De voedselketen  

 
► Biologie activiteiten        p 10

 1. Het skelet van een walvis L3 → L6
 2. De anatomie van een walvis S1 → S2
 3. Evolutie van de walvissen en fylogenie S5 → S6

► Creatieve activiteiten L1 → L6       p 17

 1. Walvissen tekenen
 2. Tangram
 3. Origami
 
►Zwembad L3 → L6        p 27

 1. Om het langst onder water blijven 
 2. Onder water horen
 3. De effecten van een gestroomlijnde vorm uittesten 

► Test je kennis         p 29

 1. Quiz L4 → S2
 2. Wie is wie? L3 → L6
 3. Waar of niet waar? L3 → L6
 4. Kruiswoordraadsel

►Trektochten L4 → L6        p 35

►Belgische dolfijnen L5 → L6       p 36

►Walvisjacht L5 → L6 + secundair       p 37

►Archimedes L5 → S2        p 40

►Mythen en legenden activiteiten L & S      p 41

►Wereldkaart         p 42
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Ken je walvis?

 ►►Om te doen vóór het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: begin lagere school

►Voorgestelde activiteiten

►Een walvis, wat is dat?
Veel kinderen denken dat walvissen en dolfijnen vissen zijn. Nadat ze samen de definitie van een zoogdier geleerd hebben, kunnen de 
leerlingen met deze schemaatjes werken en zo zien dat walvissen zoogdieren zijn. Ze kunnen de schemaatjes ook kleuren.

speelse

activiteiten

Walvissen

… behouden 
altijd dezelfde 
lichaamstemperatuur.

… leggen eieren.

… hebben een verticale 
staart die ze van links 
naar rechts bewegen.

… hebben een gladde huid.

… hebben kieuwen, 
waarmee ze onder 
water kunnen 
ademen.

Hun lichaamstemperatuur 
verandert naargelang de 
omstandigheden.

De baby ontwikkelt 
zich in de buik van zijn 
mama en drinkt melk na 
de geboorte.

… hebben een horizontale 
staart die ze op en neer 
bewegen.

… hebben een huid 
met schubben.

… hebben longen, 
waarmee ze boven 
water lucht inademen.
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Les poissons

Vissen

►Hoe groot is een walvis?
Het is niet gemakkelijk om te weten hoe groot een walvis is … Deze oefeningetjes vormen een goede voorbereiding voor de tentoonstelling.

►Hoe beeld je met de klas een walvis uit?
Op de speelplaats gaan alle kinderen van de klas, met hun armen uitgespreid, op een rij staan.
Een vierjarig kind is gemiddeld 1 meter groot en een achtjarig 1,25 meter. De armspanwijdte is ongeveer gelijk aan de grootte van het kind. Wie 
het preciezer wil, kan ook al de kinderen van de klas laten opmeten. Deze activiteit is tevens een gelegenheid om over het metriek stelsel te 
praten. U kan ook gewoon vragen hoe groot ze zijn en dan het totaal voor de klas uitrekenen.
Naargelang het aantal kinderen in de klas kan u een totale grootte bereiken die ongeveer overeenstemt met de grootte van één van de 
walvissen op de figuur. U kan dan deze walvis uitkiezen als mascotte van de klas en – waarom niet? – er een poster van maken of een kaartje 
met inlichtingen dat u misschien rond de hals van de kinderen kan laten hangen wanneer ze het museum bezoeken.
De kinderen kunnen ook de grootte van verschillende walvissen vergelijken met die van voorwerpen die ze kennen (een auto, een bus …).

… behouden altijd dezelfde 
lichaamstemperatuur.

… leggen eieren.

… hebben een verticale staart die ze van links 
naar rechts bewegen.

… hebben een gladde huid.

… hebben kieuwen, waarmee ze onder water 
kunnen ademen.

Hun lichaamstemperatuur verandert 
naargelang de omstandigheden.

De baby ontwikkelt zich in de buik van zijn 
mama en drinkt melk na de geboorte.

… hebben een horizontale staart die ze op 
en neer bewegen.

… hebben een huid met schubben.

… hebben longen, 
waarmee ze 
boven water lucht 
inademen.
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►Hoeveel weegt een walvis?
Weeg eerst de kinderen (of vraag hoeveel ze wegen). Dit is weer eens een gelegenheid om te praten over het metriek stelsel. Bereken het 
totale gewicht van alle kinderen uit de klas en vergelijk dit met dat van verschillende walvissen
De kinderen kunnen ook het  gewicht van verschillende walvissen vergelijken met dit van voorwerpen die ze kennen (een auto, een bus …).

►Andere gegevens om mee te werken
Andere leuke vergelijkingen zijn hier mogelijk. We geven enkele voorbeelden, maar u kan er zelf uitvinden. 
Een pasgeboren kalf van een blauwe vinvis is 7 meter lang (dit komt overeen met twee kleine autootjes achter elkaar) en weegt 3 ton (dit komt 
overeen met 850 pasgeboren baby's). Elke dag drinkt het ongeveer 200 tot 250 liter melk (dit komt overeen met 850 zuigflessen) en wordt het 
80 kilogram zwaarder (dit komt overeen met een vrij stevige man).
Een volwassen blauwe vinvis verorbert elke dag tot 4 ton krill (het gewicht van 5 of 6 koeien of 3 auto's). 
Het hart van een walvis weeg 500 kg (dit komt overeen met een kleine koe). Zijn lever weegt 1 ton (het gewicht van een Afrikaanse buffel).

Blauwe vinvis
30 m en 130 ton

Gewone vinvis
20 m en 70 ton

Bultrug
15 m en 25 ton

Beloega
5 m en 1500 kg

Potvis (wijfje)
11 m en 20 ton

Tuimelaar
3 m en 300 kg

Walvissen
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voeding

bij walvissen

 ►►Om te doen vóór het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: lagere school

►Inleiding

De walvissen zijn in twee grote groepen ingedeeld: de tandwalvissen en de baleinwalvissen. Beide groepen hebben hun eigen voedingswijze: 
de baleinwalvissen eten kleine organismen uit het plankton (vooral krill) en de tandwalvissen vangen grotere prooien (vissen, inktvissen, robben … ).

►Voorgestelde activiteiten

1ste deel: baleinen en tanden 

In deze oefening komt de voeding bij de walvissen aan bod. Dit is niet alleen een inleiding tot de volgende activiteit, maar ook een aanleiding 
om de verschillende tanden en hun functie te bestuderen.
►Wat eet een baleinwalvis? Hoe vangt hij krill? Wat zijn baleinen en hoe filteren ze water?
►Wat eet een dolfijn of een potvis? Kauwen zij hun voedsel? Hoe zien hun tanden er uit? Waartoe dienen ze?
►Leg het verband met onze tanden en hun functie en kijk naar de verschillen tussen de tanden van planteneters, vleeseters en alleseters.

2de deel: de voedselketen

Print de plaatjes (p.7-9) uit en laat de kinderen ze uitknippen en op karton kleven. Zo verkrijgen ze kaarten die 
eventueel geplastificeerd kunnen worden.
Met die kaarten kunnen ze een voedselpiramide (zie schema) of verschillende voedselketens samenstellen 
(bijvoorbeeld:  plantaardig plankton (Fytoplankton) –  dierlijk plankton (Zoöplankton) – kleine visjes en inktvissen – grote 
vissen en inktvissen – orka). Ze kunnen er ook een kaartspel mee spelen (de waarde van de kaart komt overeen met 
de plaats die het dier in de voedselpiramide inneemt). 

- - - --- - --

Mens

Grote vissen
inktvissen

Potvis Orka

Tuimelaar BruinvisGrote vissen
inktvissen

Gewone 
zeehond 

Blauwe 
vinvis 

Bultrug Kleine vissen
inktvissen

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Zoö-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Fyto-
plankton

Kleine vissen
inktvissen

Kleine vissen
inktvissen

Kleine vissen
inktvissen

Kleine vissen
inktvissen
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Fytoplankton

Fytoplankton

FytoplanktonFytoplanktonFytoplankton

Fytoplankton Fytoplankton Fytoplankton

FytoplanktonFytoplankton

Zoöplankton Zoöplankton
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Bultrug

Zoöplankton

Zoöplankton

Zoöplankton

Zoöplankton Zoöplankton

Zoöplankton

Zoöplankton Blauwe vinvis

Kleine vissen &
Inktvissen

Kleine vissen & 
Inktvissen

Kleine vissen &
Inktvissen
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Kleine vissen &
Inktvissen

Grote vissen &
grote inktvissen

Kleine vissen &
Inktvissen

Gewone zeehond

Grote vissen &
grote inktvissen

Grote vissen &
grote inktvissen

Bruinvis
Tuimelaar Potvis

Orka            Mens
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1. Het skelet van een walvis

 ► ►Om te doen vóór het bezoek aan de tentoonstelling
 ► ►Doelpubliek: 3de tot 6de leerjaar lagere school 

►Inleiding

De morfologie van de walvissen verschilt grondig met die van de andere zoogdieren: hun lichaam is spoelvormig, hun voorste ledematen 
vormen zwemvinnen, hun achterste ledematen zijn verdwenen en ze stuwen zich voort met hun krachtige brede platte staart. Pas in de 18de 
eeuw werd ingezien dat het geen vissen maar wel zoogdieren zijn.
Toch maken verscheidene elementen duidelijk dat walvissen zoogdieren zijn: ze ademen door longen en moeten aan het wateroppervlak komen 
ademhalen; hun ledematen vertonen dezelfde structuur als die van de landzoogdieren; ze zijn levendbarend en zogen hun jongen.

►Voorgestelde activiteiten

Aan de hand van de illustraties (p.12) kunnen de leerlingen verschillende skeletten vergelijken en begrijpen dat walvissen zoogdieren zijn en 
geen vissen. 

►Welke zijn de vijf klassen van gewervelde dieren? Wat zijn hun kenmerken? Ken je dieren uit iedere klasse? Tot welke klasse behoren de 
walvissen?

►Vergelijk het skelet van een noordkaper met dat van een mens en dat van een vis. Welke verschillen zie je? Welke skeletten lijken het meest 
op elkaar?

►Duid deze elementen aan op het skelet van de walvis en op dat van de mens: schedel, ruggengraat, nek, onderkaak, sleutelbeen, 
schouderplaat, borstbeen, ribben, bovenarmbeen, elleboog, spaakbeen, ellepijp, vingerkootjes, bekken, dijbeen, scheenbeen, kuitbeen, tenen. 
Vind je deze elementen ook op het skelet van de vis?

►Waar zijn de achterpoten van de walvis gebleven?

►Welke andere bewijzen tonen ook aan dat walvissen inderdaad zoogdieren zijn?

►Antwoordelementen

►De indeling van de gewervelde dieren
Traditioneel worden de gewervelde dieren in vijf klassen ondergebracht: vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Hoewel deze 
indeling tegenwoordig in vraag wordt gesteld, is het toch de eenvoudigste manier om de diversiteit van de gewervelde dieren aan kinderen uit te 
leggen.

►Skeletten vergelijken
Wanneer we de drie skeletten vergelijken, zien we – hoewel sommige lichaamsdelen grondig veranderd zijn - dezelfde beenderen bij de 
walvissen en bij de landzoogdieren. Bij de walvissen zijn de voorste ledematen zijn tot zwemvinnen omgevormd, zijn de achterste ledematen 
verdwenen en zijn de halswervels dermate vergroeid dat er haast geen nek meer overblijft. Al deze veranderingen waren telkens aanpassingen 
aan het leven onder water en leidden uiteindelijk tot een meer gestroomlijnd profiel.
Wanneer we naar de vinnen van de walvis kijken, zien we dat de borstvinnen dezelfde beenderen bevatten als de arm van een mens en dat de 
staartvin bestaat uit vezelig bindweefsel. Alle vinnen van vissen daarentegen bestaan uit beenstralen waarover een membraan gespannen is.

biologie

activiteiten
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2. De anatomie van een walvis

 ► ►Om te doen vóór het bezoek aan de tentoonstelling
 ► ►Doelpubliek: 1ste en 2de jaar secundair onderwijs

►Inleiding

Verscheidene elementen bewijzen dat walvissen zoogdieren zijn: ze ademen door longen en moeten aan het wateroppervlak komen 
ademhalen; hun ledematen vertonen dezelfde structuur als die van de landzoogdieren; ze zijn levendbarend en zogen hun jongen. Toch is hun 
morfologie in de loop van de evolutie grondig veranderd door aanpassingen aan het leven onder water. Ze verschilt dus van die van de andere 
zoogdieren: hun lichaam is spoelvormig, hun voorste ledematen vormen zwemvinnen, hun achterste ledematen zijn verdwenen en ze stuwen 
zich voort met hun krachtige brede platte staart.

►Voorgestelde activiteiten

Aan de hand van de illustraties (p.12-13) kunnen de leerlingen verschillende skeletten bekijken en vergelijken, zodat ze gaan nadenken over de 
aanpassingen van de walvissen aan het leven in het water en over wat het skelet van walvissen ons kan leren over hun evolutie. 

►Welke zijn de vijf klassen van gewervelde dieren? Noem enkele dieren uit elke klasse. Tot welke klasse behoren de walvissen en wat zijn de 
kenmerken van deze klasse?

►Vergelijk het skelet van een noordkaper met dat van een mens en dat van een vis? Welke verschillen zie je? 

►Duid volgende elementen aan op het skelet van de walvis en op dat van de mens: schedel, oogkas, neusgaten, ruggengraat, nek,  onderkaak, 
sleutelbeen, schouderplaat, borstbeen, ribben, bovenarmbeen, elleboog, spaakbeen, ellepijp, vingerkootjes, bekken, dijbeen, scheenbeen, 
kuitbeen, tenen. Vind je deze elementen ook bij het skelet van de vis?

►Wat leren we over de evolutie van de walvissen wanneer we het walvisskelet goed bekijken.

►Welke zijn de aanpassingen van het walvisskelet aan het leven onder water?

►Antwoordelementen

De indeling van de gewervelde dieren
Traditioneel worden de gewervelde dieren in vijf klassen ondergebracht: vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Hoewel deze 
indeling tegenwoordig in vraag wordt gesteld, is het toch de eenvoudigste manier om de diversiteit van de gewervelde dieren aan leerlingen uit 
te leggen.

►Skeletten bestuderen en vergelijken 
Wanneer we de drie skeletten vergelijken, zien we – hoewel sommige lichaamsdelen grondig veranderd zijn -  dezelfde beenderen bij de 
walvissen als bij de landzoogdieren. Bij de walvissen zijn voorste ledematen zijn tot zwemvinnen omgevormd, zijn de achterste ledematen 
verdwenen en zijn de halswervels dermate vergroeid dat er haast geen nek meer overblijft. Al deze veranderingen waren telkens aanpassingen 
aan het leven onder water en leidden uiteindelijk tot een meer gestroomlijnd profiel.
Wanneer we naar de vinnen van de walvis kijken, zien we dat de borstvinnen dezelfde beenderen bevatten als de arm van een mens en dat de 
staartvin bestaat uit vezelig bindweefsel. Alle vinnen van vissen daarentegen bestaan uit beenstralen waarover een membraan gespannen is. 
Wanneer we naar het skelet van de walvis kijken, wordt het ons duidelijk dat de walvissen van landzoogdieren afstammen. Hun voorste 
ledematen hebben dezelfde structuur als de voorpoten van de landzoogdieren. We zien eveneens de overblijfselen van het bekken: hun 
voorouders hadden dus vier poten. We zien ook neusgaten (die we  spuitgaten noemen) en geen kieuwapparaat: de walvissen ademen door 
longen, net zoals hun landbewonende voorouders.

►Aanpassingen aan het leven onder water
Het skelet van walvissen vertoont veel aanpassingen aan het leven onder water. Zo zijn de voorste ledematen omgevormd tot zwemvinnen, 
terwijl de achterste ledematen gereduceerd of zelfs verdwenen zijn. De halswervels vergroeiden, waardoor de nek korter werd. Deze 
aanpassingen leidden tot een hydrodynamisch profiel. De laatste wervels zijn afgerond, zodat de staartvin beweeglijk werd. De schoudergordel 
is geatrofieerd, want ze moet het gewicht van het dier niet meer dragen, daar dit nu in het water zweeft. De plaats van de neusgaten is 
gewijzigd: het spuitgat bevindt zich bovenop de schedel, wat het gemakkelijker maakt om bij het wateroppervlak lucht in adem. Het binnenoor 
bevindt zich – geïsoleerd van de rest van de schedel – in een door het sterk verdikte binnenoorbeen gevormd pantser, waardoor het dier 
beter weet waar de in het water gemaakte geluiden vandaan komen. De borstkas is heel soepel, zodat ze beter bestand is tegen de enorme 
waterdruk die ze bij het diepzeeduiken ondergaat.
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3. Evolutie van de walvissen en fylogenie

 ► ►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ► ►Doelpubliek: 5de en 6de jaar secundair onderwijs

 

►Inleiding

De morfologie van de walvissen verschilt grondig met die van de andere zoogdieren: hun lichaam is spoelvormig, hun voorste ledematen 
vormen zwemvinnen, hun achterste ledematen zijn verdwenen en ze stuwen zich voort met hun krachtige brede platte staart. Pas in de 18de 
eeuw werd ingezien dat het geen vissen maar wel zoogdieren zijn.
Hun huidige aspect is het gevolg van een vérgaande aanpassing aan het leven in het water. De voorouder van de walvissen was een hoefdier 
dat ongeveer 50 miljoen jaar geleden leefde. De afstammelingen van dit landdier evolueerden geleidelijk aan tot waterdieren. Nu is deze 
evolutie in grote lijnen gekend en weten we dat van alle levende dieren de nijlpaarden het meest met de walvissen verwant zijn.

►Voorgestelde activiteiten

Aan de hand van volgende vragen moeten leerlingen nadenken over de evolutie en de afstamming van de walvissen. Ze vinden de antwoorden 
in documentatie die ze zelf opzoeken.

►Hoe kennen we de oorsprong van de walvissen?
►Welke levende dieren zijn het meest met de walvissen verwant? Op basis van welke criteria kunnen we dit beweren? 
►Hoe zagen de oerwalvissen eruit? Hoe weten we zeker dat het inderdaad walvissen waren, hoewel ze niet op de huidige walvissen leken? 
►In welke fases verliep de zo grondige verandering van hun anatomie?
►Welke overdenkingen heb je bij deze foto's? Wat kan je ervan leren in verband met de evolutie van de walvissen? 
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►Onderstaande stamboom (cladogram) toont de verwantschap tussen de walvissen en de andere zoogdieren. Wat vertelt je deze stamboom? 
Kunnen we zeggen dat  Pakicetus,  Dorudon en de andere oerwalvissen de voorouders zijn van de huidige walvissen? Vormen de oerwalvissen 
een geldige fylogenetisch groep?

►Antwoordelementen

Sinds er recent veel fossiele walvissen ontdekt en onderzocht zijn, weten we meer over 
de oorsprong van de walvissen. De bekendste oerwalvissen (Archeoceti) zijn Pakicetus, 
Maiacetus, Ambulocetus, Dorudon, Rhodocetus en Basilosaurus. Met DNA-sequentiëring 
was het tevens mogelijk vast te stellen welke nog levende zoogdieren er het meest mee 
verwant zijn: de evenhoevigen (Artiodactyla) en hierbij vooral het nijlpaard.
Een bijkomend bewijs leveren de uiterst volledige fossielen van Pakicetus et Rhodocetus, 
waarop de morfologie van het sprongbeen duidelijk te zien is. Het sprongbeen is een 
katrolvormig beentje in de hiel, dat alleen bij de evenhoevigen voorkomt. Dit criterium is 
echter onbruikbaar bij de huidige walvissen, aangezien zij geen achterste ledematen meer 
hebben.

Va
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Oerwalvissen
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Hiel van Rhodocetus (links) 
en van een huidige evenhoevige (rechts)

Springbeen 
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creatieve

activiteitenHoewel ze er vaak helemaal anders uitzien, kunnen deze fossiele soorten 
wegens de morfologie van hun binnenoor toch bij de walvissen worden 
ingedeeld. Het binnenoor van de walvissen wordt immers gekenmerkt door 
een heel dik trommelvliesbeen (waarover het trommelvlies gespannen is). 
Dit vormt een benige verdikking rond het binnenoor en isoleert dit van de 
rest van de schedel isoleert. Met deze structuur kunnen de walvissen onder 
water vaststellen uit welke richting een geluid komt. Ze is ook aanwezig bij 
oerwalvissen, zoals Pakicetus, waaruit blijkt dat deze ook in het water kon 
leven.
Een cladogram toont de verwantschap tussen verschillende soorten of 
verschillende groepen van soorten. Deze groepen zijn niet toevallig gevormd, 
maar weerspiegelen de evolutiegeschiedenis van de soorten die ertoe behoren. Een veelgemaakte fout is het vermengen van genealogie 
en fylogenie. Om een stamboom (cladogram) op te stellen zoeken we immers naar de verwantschap tussen soorten. We brengen soorten 
bijeen die een gemeenschappelijke en exclusieve voorouder hebben: dit betekent een voorouder van alle soorten uit deze groep, maar van 
geen enkele soort daarbuiten. We zoeken geen voorouder in de genealogische betekenis van het woord: we kennen die immers niet , want 
er zijn niet genoeg fossielen gevonden om er de afstammingsgeschiedenis van de soorten mee te bepalen. We kunnen hieruit echter wel een 
aantal eigenschappen van deze gemeenschappelijk voorouder afleiden, door te zien welke unieke eigenschappen de soorten uit de groep 
gemeenschappelijk hebben (bijvoorbeeld het sterk verbeende trommelvliesbeen bij de walvissen – zie hoger). Bij deze benadering worden 
fossiele soorten (bijvoorbeeld Dorudon of Pakicetus bij de walvissen) niet beschouwd als voorouders van de huidige soorten, maar als behorend 
tot dezelfde groep. Ze worden aan het einde van een tak geplaatst, parallel met de huidige soorten.
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 ►►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: lagere school

►Voorgestelde activiteiten

  1. Walvissen tekenen

Met de volgende tekeningetjes leer je hoe je stap voor stap een dolfijn of een walvis tekent.

►Een stripdolfijntje

►Een dolfijn

creatieve

activiteiten
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  2. Tangram

Een tangram is een Chinese puzzel die bestaat uit zeven stukken, die je tot een figuur bijeenlegt. 
Print deze tekening uit, kleef ze op een stevig karton en snij ze volgens de lijntjes in stukken. 

►Een bultrug
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Probeer verschillende figuren te 
vormen: een vis, een dolfijn, een 
walvis …
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  3. Origami

►Origami-walvis

Origami is de kunst van het vouwen van figuren uit een blad papier. 
Maak je eigen walvis volgens deze figuur.

.

1

3

2

5

4
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Print de tekeningen op de volgende pagina's uit en kleur ze.  Knip ze uit en vouw ze volgens de instructies (p.26). Zo maak je een 
dolfijn of een walvis in papier

►Ander voorbeelden

►Dolfijn
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►Blauwe vinvis
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A

E

D

C

B

E

►Orka
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E

D

C

B

A

E

►Echte walvis
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A

E

D

C

B
E

►Potvis
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1. Knip het vierkant en de rugvin uit.
2. Knip de stippellijn tot het aangegeven punt.

#
1

"

2

3 654

3. Keer het blad met de tekening naar onder. Plooi de lijn A om.
4. Plooi de lijn B om.
5. Plooi de lijn C om.
6. Plooi de lijn D om.

7.Vouw het geheel in twee volgens de diagonaallijn, zoals op de schets.
8.Ontvouw het staartgedeelte zoals op de schets.

7 8

9.Sla het staartgedeelte onder het kopgedeelte door zoals op de schets. Druk de plooien goed glad.
10.Zo ziet je zeezoogdier er op dit ogenblik uit.

9 10

11 12

11.Plooi de voorzijde naar binnen volgens lijn E. Vouw vervolgens de rugvin 
in twee zoals op de schets.
12.Plooi de staart naar beneden en bevestig de rugvin op zijn plaats (zie 
schets). Ziezo, je zeezoogdier is klaar!

►Origami-dolfijn
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zwembad
Activiteiten voor in het zwembad

 ►►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: het derde tot het zesde leerjaar lagere school

►Voorgestelde activiteiten

1. Om het langst onder water blijven

Walvissen kunnen heel lang onder water blijven zonder te ademen. De kampioen op dit gebied is de potvis: 
hij blijft meer dan twee uur onder water. Neem het tegen hen op in een wedstrijd onder water blijven.
Na de wedstrijd kunnen de leerlingen een titel krijgen: ‘potvis’ voor de winnaar, ‘Noordelijke butskop’ voor de 
tweede en ga zo maar door (zie figuur p.28). Ze kunnen daarna in de klas medailles maken waarop deze 
walvissoorten afgebeeld staan. 

2. Onder water horen

De geluidssnelheid onder water is 1482 m/s, dit is 4 x sneller dan in lucht (344 m/s). Wij weten van welke 
kant een geluid komt, omdat het onze beide oren niet op het zelfde ogenblik bereikt. Dankzij dit kleine 
tijdsverschil kunnen de hersenen bepalen welk oor het eerst het geluid opving en dus uit welke richting het 
geluid afkomstig is. Maar omdat in het water deze snelheid veel hoger is, is er te weinig tijdsverschil om te 
bepalen waar het geluid vandaan komt.
Walvissen hebben dit probleem niet, want hun binnenoor is van de rest van de schedel geïsoleerd door het 
sterk verdikte binnenoorbeen. De hoge geluidssnelheid onder water is zelfs een voordeel voor sommige 

walvissen, want zo kunnen ze van op grote afstand met elkaar communiceren. Sommige walvissen kunnen elkaar zelfs van 1000 km ver horen!
De kinderen kunnen dit verschijnsel zelf testen. Ze maken een kring in het water, met in het midden één van hen. Dit kind moet zijn hoofd 
onder water houden, terwijl de onderwijzer een leerling aanduidt die een geluid moet maken. Het kind in het midden moet raden wie het geluid 
gemaakt heeft.
Deze activiteit biedt een uitstekende aanleiding om het over het gehoor bij de mens te hebben en om dit met dat van andere dieren te 
vergelijken.

3. De effecten van een gestroomlijnde vorm uittesten 

De meeste walvissen hebben een torpedovormig lichaam: met deze stroomlijning kunnen ze gemakkelijker en vlugger zwemmen.
Hoe belangrijk een zo goed mogelijk gestroomlijnde vorm is, kunnen de leerlingen uittesten met verschillende manieren van zwemmen (aan de 
oppervlakte of onder water); Wie gaat er het best vooruit?

►ze liggen op hun buik, strekken hun armen opzij uit en trappelen met hun benen.

►ze liggen op hun buik, drukken hun armen tegen zich aan en trappelen met hun benen.

►ze liggen op hun buik, steken een zwemplankje verticaal voor zich uit en trappelen met hun benen.
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Records duiken bij walvissen
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1. Quiz

 ►►Te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: 4de leerjaar lager onderwijs tot het 2e leerjaar secundair onderwijs

1. Wat is de gewone naam voor de Mysticeti?
 a) Baleinwalvissen
 b) Ballonwalvissen
 c) Echte walvissen

2. Waar haalt de bultrug zijn naam vandaan? 
 a) Hij botst bij het duiken altijd tegen de bodem aan en houdt daar telkens een bult aan over.
 b) Hij kromt zijn rug voor hij gaat duiken.
 c) Je schrikt je een bult als je hem ziet.

3. Baleinwalvissen leven van
 a) zilt
 b) krill
 c) dril

4. Hoe lang kan een blauwe vinvis worden?
 a) 33 centimeter lang
 b) 13 meter lang
 c) 33 meter lang

5. Een walvisstaart staat
 a) horizontaal
 b) verticaal
 c) diagonaal

6. De bult vooraan op de kop van een dolfijn heet een
 a) pompoen 
 b) citroen
 c) meloen

7. oe diep kan een potvis duiken?
 a) 30 m
 b) 300 m
 c) 3000 m

8. Waarom noemen wij de beloega ook 'zeekanarie'?
 a) Zijn huid is helemaal geel.
 b) Hij maakt voortdurend geluiden met heel uiteenlopende toonhoogtes.
 c) Er staan enkele veren op het tipje van zijn vinnen.

9. Met zijn spuitgat kan een walvis …
 a) snuiten
 b) ademen
 c) het tijdens het eten ingeslikte water weer uitspuwen

10. De meloen van een walvis is
 a) een vrucht
 b) een hoedje dat hij op zijn kop draagt
 c) een orgaan in zijn kop gevuld met een olieachtige stof

11. Welk dier heeft als bijnaam 'zee-eenhoorn'?
 a) De narwal
 b) De spitssnuitdolfijn
 c) De zwaardvis
  
12. In de zomer trekken de baleinwalvissen naar
 a) de tropische zeeën
 b) de ijskoude zeeën rond de polen
 c) de stranden van Tahiti

test je kennis
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13. Walvisbaleinen bestaan uit
 a) been
 b) huid
 c) keratine

14. In de kop van de potvis zit
 a) walschot, een olieachtige stof
 b) beerschot, een Antwerpse lekkernij
 c) walnoot, een hard bolletje

15. Hoe oud kan een blauwe vinvis worden?
 a) 10 jaar
 b) 80 jaar
 c) 130 jaar

16. Tandwalvissen hebben
 a) platte tanden
 b) scherpe tanden
 c) platte tanden en scherpe tanden

17. Een walvismoeder duwt haar pasgeboren kalfje onmiddellijk naar het wateroppervlak,
 a) omdat het het landschap zou bewonderen.
 b) omdat het nog niet kan zwemmen.
 c) omdat het zou kunnen ademen.

18. Wat staat er op de kop van een narwal en niet op die van de andere walvissen? 
 a) Een heel lange tand
 b) Een driedubbel spuitgat
 c) Een neus

19. Wat is de naam van de verschrikkelijke witte walvis in een 19de-eeuwse Amerikaanse roman?
 a) Bobby Dick
 b) Moby Dick
 c) Rony Dick

20. Hoe heet het systeem waarmee tandwalvissen voorwerpen kunnen lokaliseren? 
 a) Radar
 b) Zonar
 c) Sonar

21. Hoeveel melk drinkt het kalf van een blauwe vinvis? 
 a) 10 liter per dag
 b) 50 liter per dag
 c) 200 liter per dag

22. De meloen van een walvis bestaat uit
 a) lucht
 b) vet
 c) water

23. De dwergwalvis heet zo omdat
 a) hij heel klein is
 b) hij dwergen op zijn rug vervoert
 c) omdat hij altijd met zeven in een groep zwemt 

24. De grootste walvis is de
 a) blauwe vinvis
 b) bultrug
 c) noordkaper

25. Het grootste dier dat er ooit op aarde leefde is de
 a) ultrasaurus
 b) blauwe vinvis
 c) mammoet

Antwoorden: 1.a – 2.b – 3. b – 4.c – 5.a – 6.c - 7.c – 8.b – 9.b – 10.c – 11.a – 12.b – 13.c – 14.a – 15.b – 16.b – 17.c – 18.a – 19.b – 20.c – 21.c – 22.b – 23.a – 24.a – 25.b
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3. Waar of niet waar?

 ►►Te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: leerlingen van het 3e tot het 6de leerjaar lager onderwijs
 
1.Walvissen zijn zoogdieren.
2.De geleerde naam voor tandwalvissen is Odontoceti.
3.Baleinwalvissen eten heel grote vissen.
4.Walvissen zijn ‘warmbloedig’ zoals wij: hun lichaam blijft dezelfde hoge temperatuur aanhouden. 
5.Het kalf van een blauwe vinvis komt elke dag 80 kg bij.
6.Walvissen ademen onder water door kieuwen.
7.De voorouder van de walvissen was een landzoogdier met vier poten.
8.Onder water gaat het geluid veel sneller zodat walvissen elkaar van heel ver kunnen horen.
9.De hoorn van een narwal is een tand.
10.De ademwolk van een potvis is soms zo hoog als een gebouw van drie verdiepingen. 
11.Walvissen voeden hun kalveren met melk.
12.Dolfijnen hebben een verticale staart die ze van links naar rechts bewegen.
13.De neusgaten van walvissen, die we spuitgaten noemen, staan bovenop hun kop.
14.Walvissen slapen nooit.
15.Orka’s kauwen hun prooi vóór ze die inslikken.
16.De Inuit eten de ingewanden en de tong van een walvis.
17.Tandwalvissen volgen hun reukzin wanneer ze op jacht zijn.
18.Vroeger werden walvisbaleinen gebruikt om er paraplu’s mee te maken.
19.Een potvis kan meer dan twee uur lang zijn adem inhouden.
20.Tandwalvissen hebben twee  spuitgaten.

Antwoorden:
1. Waar – 2. Waar  – 3. Niet waar: ze eten kleine visjes en garnaaltjes (het krill) - 4. Waar – 5. Waar – 6. Niet waar: ze ademen met hun longen en moeten dus 
lucht aan de oppervlakte inademen – 7. Waar – 8. Waar – 9. Waar – 10. Waar – 11. Waar – 12. Niet waar: hij staat horizontaal en beweegt op en neer – 13. 
Waar – 14. Niet waar: ze doen korte dutjes en kunnen de helft van hun hersenen apart laten slapen – 15. Niet waar: hun tanden zijn niet geschikt om te kauwen 
en ze slikken hun prooi in een stuk door– 16. Waar – 17. Niet waar: ze hebben een barslechte reukzin: ze jagen met behulp van hun sonar – 18. Waar – 19. 
Waar – 20. Niet waar: ze hebben er maar één; alleen de baleinwalvissen hebben er twee.



Walvissen en Dolfijnen - activiteitenboekje - Educatieve Dienst  33

4. Kruiswoordraadsel

 ►►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: vijfde leerjaar lager onderwijs tot tweede jaar secundair

Vul het kruiswoordraadsel in en vind het verborgen woord!

►Horizontaal
1. Met deze vernuftige techniek vinden de dolfijnen hun weg.
2. Ik ben één van de drie Belgische dolfijnen.  Je vindt me ook terug in het dolfinarium.
3. Ik draag een hele lange tand op mijn snoet. Ik lijk daardoor een beetje op de eenhoorn.
4. De grote tocht van en naar de poolzeeën die sommige walvissen afleggen.
5. Wij zijn de tegenhangers van de baleinwalvissen. Onze wetenschappelijke naam is: Odontoceti.
6. Ik ben een wit-zwart gekleurde grote tandwalvis. Ik ben een geduchte jager.
7. De tuimelaar, de bruinvis en de witsnuitdolfijn zijn vaste bewoners van deze zee aan de Belgische kust.
8. Hiermee ademen alle walvissen en dolfijnen.

►Vertikaal
9. Bij walvissen en dolfijnen wordt een neusgat zo genoemd.
10. Zo wordt de baby van een walvis genoemd.
11. Deze oerwalvis leefde 38 miljoen jaar geleden. Hij leek al goed op de huidige walvissen, maar had nog hele kleine achterpoten.
12. Ik ben de kampioen diepzeeduiken. Ik blijf meer dan twee uur onder water en kan tot 3000 meter diep zwemmen.
13. Ik ben een spierwitte dolfijn en wordt ook wel eens zeekanarie genoemd omwille van mijn typisch ‘gezang’.
14. Deze bult bovenop de kop van dolfijnen zit vol olieachtig vet.

►Omschrijving verborgen woord 
Hiermee filteren de Mysticeti het krill uit het water.

1

2

3

4

5

6

7

8
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►Oplossing
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De trektochten van walvissen

 ►► Om te doen vóór of na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: 4de tot 6de leerjaar lagere school

►Inleiding

Baleinwalvissen eten schaaldiertjes uit het plankton (krill) en ook visjes en inktvisjes. Die komen bijzonder overvloedig voor tijdens de zomer 
in de zeeën rond de Noordpool en de Zuidpool. Sommige walvissoorten maken dan ook seizoenstrektochten tussen de poolgebieden en de 
tropische zeeën, waar ze in de winter paren en kalven. Tijdens deze trektochten eten ze heel weinig en leven ze op de vetvoorraden die ze in 
de zomer hebben opgeslagen. 

►Voorgestelde activiteiten

De grijze walvis (Eschrichtius robustus) trekt tijdens de zomer naar het hoge Noorden, naar de zeeën tussen Siberië en Alaska, waar hij eet. 
Vervolgens volgt hij de westkust van Canada en Amerika tot bij Mexico, waar hij zich voortplant tijdens de winter. Volgend schema toont twee 
jaren uit het leven van een grijze walvis.

►Duid op een blinde kaart (p.43) aan: de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, Canada, Europa, de Verenigde Staten, Mexico, Rusland, 
Siberië.
►Teken op de kaart de trekroute van de grijze walvis. Welke afstand heeft hij afgelegd?
►Zoek informatie over het Noordpoolgebied. Het is een omgeving waar het moeilijk leven is. Waarom reist de grijze walvis duizenden 
kilometers om er te geraken?
►Waarom brengt de grijze walvis de winter door in het warme water bij Mexico? Waarom blijft hij daar niet het hele jaar?
►Waarom vindt hij meer voedsel in het koude water rond de Noordpool?
►Welke gevolgen zou de klimaatopwarming kunnen hebben voor de grijze walvis?
►Ken je andere dieren die trekken? Welke trektochten doen zij?

Trektochten
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 ► ►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ► ►Doelpubliek: 5de en 6de leerjaar basisschool
 

►Inleiding

In België komen drie dolfijnsoorten vrij veel voor: de bruinvis (Phocoena phocoena), de witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus 
albirostris) en de tuimelaar (Tursiops truncatus). Veel kinderen hebben deze laatste al in een dolfinarium gezien, maar weten 
niet dat hij ook in de Noordzee leeft.

►Voorgestelde activiteiten

Informatie zoeken rond deze drie dolfijnsoorten.
België, de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan op een wereldkaart (p.43) aanduiden.
De verspreidingsgebieden van deze drie soorten op een wereldkaart aanduiden en met elkaar vergelijken.
Welke andere dieren kennen jullie uit het Belgische deel van de Noordzee?

 Lagenorhynchus albirostris

Phocoena phocoena

Tursiops truncatus

belgische

dolfijnen
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walvisjacht
  

 ►►Om te doen vóór of na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: 5de en 6de leerjaar lagere school

►Inleiding

De walvisjacht is een complex onderwerp, waarbij talrijke thema's aan bod kunnen komen, die een initiatie tot de wetenschappen en een 
vorming op gebied van geschiedenis en aardrijkskunde mogelijk kunnen maken.

►Voorgestelde activiteiten

►Vraag de leerlingen of ze weten waarom er op walvissen gejaagd werd. Wanneer ze geen redenen meer vinden, geef ze dan het blad met de 
producten die de walvisindustrie leverde. De leerlingen moeten dan raden welk deel van de walvis voor elk product gebruikt werd en hoe deze 
producten tegenwoordig gefabriceerd worden.
►In welk tijdperk vond de walvisjacht plaats? Duid deze periode op een tijdlijn aan.
►Zoek documenten in verband met de walvisjacht om zo de historische achtergrond van die periode te kennen. Hoe leefden de mensen toen? 
Hadden ze elektriciteit? Wat aten ze? Welke kleren droegen ze? Enz.
►Zoek documenten in verband met de walvisjacht om te weten in welke delen van de wereld er op walvissen gejaagd werd.
►Wordt er nu nog op walvissen gejaagd? Waarom gebeurt dat haast niet meer? In welke landen gebeurt dit nog en waarom?
►Worden walvissen nog op andere 
manieren bedreigd? Hoezo?
►Zoek voorbeelden van andere 
dieren die nu door jacht of visvangst 
bedreigd worden. Hoe kunnen 
leerlingen tot hun bescherming 
bijdragen? 

►Producten uit de 
walvisindustrie

ZEEP
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►Antwoordelementen

►De producten op het werkblaadje
►Producten gemaakt uit walvisvet en –olie: kaars, zeep, dynamiet (hiervoor is glycerine nodig en die is afkomstig van walvisolie), margarine, 
kleurpotlood.
►Producten gemaakt uit de gelatine die uit het kraakbeen gehaald werd: snoepjes en fotofilm.
►Producten gemaakt van de baleinen: handvat van het scheermes, borstels.
►Uit ambergrijs maakten ze parfums.
►De snaren van een tennisracket werden gemaakt van de pezen. 
►Uit walvisleer werden tassen gemaakt.
►Uit het walschot werden kaarsen gemaakt en ook cosmetica, zoals deze lippenstift.

►Geschiedenis van de walvisjacht
Er zijn potvistanden ontdekt die in de prehistorie bewerkt waren, maar ze waren afkomstig van gestrande dieren. Pas vanaf de 9de eeuw werd 
er op walvissen gejaagd: Baskische vissers waren de eerste die noordkapers op zee aanvielen.
Vanaf de 17de eeuw werd de walvisjacht grootschaliger aangepakt. De Engelsen en de Nederlanders streden toen voor de heerschappij op zee. 
Reders zagen in dat walvissen hun veel profijt konden opbrengen en wierven dus Baskische vissers aan. Zo leerden ze hun jachttechnieken 
kennen en konden ze met hun eigen walvisvloten op jacht in het noorden. Op Spitsbergen en in Nieuw-Engeland (Amerika) werden toen veel 
walvishavens aangelegd. De potvis werd een geliefkoosd doelwit.
In de 19de eeuw maakten technische innovaties het mogelijk om nog efficiënter te jagen. Verschillende vinvissoorten, die tot nog toe te 
vlug waren voor de harpoeniers op de sloepen, waren sinds de uitvinding van het harpoenkanon ook niet meer veilig. In plaats van de grote 
zeilschepen kwamen er stoomboten. De Amerikanen, die tot dan een belangrijke rol speelden in de walvisvaart, bouwden geen dergelijke 
oceaanstomers en moesten dan ook plaats ruimen voor de Noren.
Die rustten in het begin van de 20ste eeuw fabrieksschepen uit, waardoor ze hun jachtgebieden tot in het Zuidpoolgebied konden uitbreiden. 
Deze schepen kunnen immers hun vangsten totaal autonoom behandelen. Het zijn echte drijvende fabrieken die tijdens een reis wel 2 00 (sic) 
vinvissen kunnen verwerken. De volgende decennia nam de walvisjacht toe, tot in 1938 een officieel record van 54 835 gedode walvissen 
gevestigd werd.
In 1946 was de afname van het aantal walvissen zo onrustbarend dat de Internationale Walviscommissie werd opgericht die vangstquota ging 
vaststellen en opleggen. Nu is commerciële walvisvangst verboden, maar sommige landen jagen nog altijd op walvissen onder het mom van 
wetenschappelijk onderzoek.

►Producten uit de walvisindustrie
De mensen jaagden in de eerste plaats op walvissen om zich te voeden. Toen er ontzaglijk veel Europese migranten in Noord-Amerika 
aankwamen, konden landbouw en veeteelt niet voldoende voedsel verschaffen. Zo ontstond er een  bloeiende walvisjacht in Nieuw-Engeland. 
Later nam deze nijverheid een andere wending: er werden toen allerlei andere producten vervaardigd. De walvisindustrie was niet alleen 
belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor de industriële en economische ontwikkeling van talrijke landen in de 19de en 20ste eeuw, 
want ze verschafte veel werk en rijkdom. 
Het walvisvlees was oorspronkelijk bestemd als voedsel voor de mensen, maar nadien werd het verwerkt tot honden- en kattenvoer. De 
olie werd uit spek, vlees en beenderen gehaald en gebruikt voor huis- en stadsverlichting en om er kaarsen, cosmetica, zeep, verf … van te 
maken. Dit werd geleidelijk aan minder gedaan toen er plantaardige olie op de markt kwam en er steeds meer petroleum werd gewonnen. Uit 
de baleinen werden veel gebruiksvoorwerpen vervaardigd, van messenheften tot de baleinen (inderdaad!) van paraplu’s. Andere delen van de 
walvis werden eveneens verwerkt: beenderen, potvistanden, walschot, ambergrijs, bloed, pezen … 

►En vandaag?
Nu zijn de walvisproducten vervangen door andere stoffen en is de walvisjacht niet meer rendabel. Bovendien zijn veel walvissoorten bedreigd 
en is de jacht streng beteugeld of zelfs verboden. Sommige landen jagen nog steeds, maar op veel beperktere schaal: Noorwegen, IJsland, 
Japan en China. In die landen zijn de mensen nog verlekkerd op walvisvlees, net als sommige volkeren die nog steeds de traditionele 
walvisjacht beoefenen. 
Voor sommige walvispopulaties vormen velerlei andere menselijke activiteiten een veel groter gevaar dan de jacht: vervuiling, geluidshinder, 
toename van de zeevaart, habitatvernietiging, klimaatsopwarming … bedreigen evenzeer hun toekomst.
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 ►► Om te doen vóór of na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: secundair onderwijs

►Inleiding
De walvisjacht is een complex onderwerp, dat de mogelijkheid biedt talrijke thema's aan te snijden en competenties in verband met 
geschiedenis en aardrijkskunde te laten ontwikkelen.

►Voorgestelde activiteiten
►Met de leerlingen documentatie zoeken om uit te vissen welke producten de walvisvangst leverde, welk deel van de walvis voor elk product 
gebruikt werd en hoe deze producten tegenwoordig gefabriceerd worden.
►De tijd situeren waarin de walvisjacht haar hoogtepunt bereikte en de historische context aanhalen. Waarom was de walvisjacht zo belangrijk?
►Op een wereldkaart de gebieden situeren waar er walvisjacht plaatsvond.
►"Wie maakte de intercontinentale zeevaart mogelijk voor de mens. Wie opende de zee door zones en routes af te bakenen? Wie ontdekte de 
aardbol? De walvis en de walvisvaarder". Dit is een citaat van de Franse historicus Jules Michelet. Wat bedoelde hij hiermee?
►Waarom en hoe is de industriële walvisjacht ingevoerd?
►In de 17de eeuw kende de walvisjacht een grote bloei in Nieuw-Engeland. De walvisjacht deed het ook goed tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na 
de Tweede Wereldoorlog is Japan opnieuw tot grootschalige walvisjacht overgegaan. Heb je een vermoeden wat de redenen hiervoor waren? 
►Waarom wordt er nu niet meer op grote schaal op walvissen gejaagd? Werd er toen over duurzame ontwikkeling gesproken? Zijn er nog 
andere bedreigingen voor de walvissen? Welke?
►Welke landen jagen vandaag nog op walvissen? Waarom?

►Antwoordelementen
►Geschiedenis van de walvisjacht
Er zijn potvistanden ontdekt die in de prehistorie bewerkt waren, maar ze waren afkomstig van gestrande dieren. Pas vanaf de 9de eeuw werd 
er op walvissen gejaagd: Baskische vissers waren de eerste die noordkapers op zee aanvielen.
Vanaf de 17de eeuw werd de walvisjacht grootschaliger aangepakt. De Engelsen en de Nederlanders streden toen voor de heerschappij op zee. 
Reders zagen in dat walvissen hun veel profijt konden opbrengen en wierven dus Baskische vissers aan. Zo leerden ze hun jachttechnieken 
kennen en konden ze met hun eigen walvisvloten op jacht in het noorden. Op Spitsbergen en in Nieuw-Engeland (Amerika) werden toen veel 
walvishavens aangelegd. De potvis werd een geliefkoosd doelwit.
In de 19de eeuw maakten technische innovaties het mogelijk om nog efficiënter te jagen. Verschillende vinvissoorten, die tot nog toe te vlug 
waren voor de harpoeniers op de sloepen, waren sinds de  uitvinding van het harpoenkanon ook niet meer veilig. In plaats van de grote 
zeilschepen kwamen er stoomboten. De Amerikanen, die tot dan een belangrijke rol speelden in de walvisvaart, bouwden geen dergelijke 
oceaanstomers en moesten dan ook plaats ruimen voor de Noren.
Die rustten in het begin van de 20ste eeuw fabrieksschepenuit , waardoor ze hun jachtgebieden tot in het Zuidpoolgebied konden uitbreiden. 
Deze schepen konden immers hun vangsten totaal autonoom behandelen. Het waren echte drijvende fabrieken die tijdens een reis wel 2 00 (sic) 
vinvissen konden verwerken. De volgende decennia nam de walvisjacht toe, tot in 1938 een officieel record van 54 835 gedode walvissen gevestigd werd.
In 1946 was de afname van het aantal walvissen zo onrustbarend dat de Internationale Walviscommissie werd opgericht die vangstquota ging 
vaststellen en opleggen. Nu is commerciële walvisvangst verboden, maar sommige landen jagen nog altijd op walvissen onder het mom van 
wetenschappelijk onderzoek.

►Producten uit de walvisindustrie
De mensen jaagden in de eerste plaats op walvissen om zich te voeden. Toen er ontzaglijk veel Europese migranten in Noord-Amerika 
aankwamen, konden landbouw en veeteelt niet voldoende voedsel verschaffen. Zo ontstond er een  bloeiende walvisjacht in Nieuw-Engeland. 
Later nam deze nijverheid een andere wending: er werden toen allerlei andere producten vervaardigd. De walvisindustrie was niet alleen 
belangrijk voor de voedselvoorziening, maar ook voor de industriële en economische ontwikkeling van talrijke landen in de 19de en 20ste eeuw, 
want ze verschafte veel werk en rijkdom. 
Het walvisvlees was oorspronkelijk bestemd als voedsel voor de mensen, maar nadien werd het verwerkt tot honden- en kattenvoer. De 
olie werd uit spek, vlees en beenderen gehaald en gebruikt voor huis- en stadsverlichting en om er kaarsen, cosmetica, zeep, verf … van te 
maken. Dit werd geleidelijk aan minder gedaan toen er plantaardige olie op de markt kwam en er steeds meer petroleum werd gewonnen. Uit 
de baleinen werden veel gebruiksvoorwerpen vervaardigd, van messenheften tot de baleinen (inderdaad!) van paraplu's. Andere delen van de 
walvis werden eveneens verwerkt: beenderen, potvistanden, walschot, ambergrijs, bloed, pezen … 
De walvisjacht weerspiegelde vaak de ingrijpende veranderingen in de wereld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de walvisvangst in 
Noorwegen uiterst belangrijk, want met de geoogste olie konden ze glycerine maken, een basisproduct voor springstoffen. In het midden van de jaren 
1940 kende de walvisjacht een uitzonderlijke groei in Japan, want ze hielp de door de Tweede Wereldoorlog uitgehongerde bevolking aan voedsel. 

►En vandaag?
Nu zijn de walvisproducten vervangen door andere stoffen en is de walvisjacht niet meer rendabel. Bovendien zijn veel walvissoorten bedreigd 
en is de jacht streng beteugeld of zelfs verboden. Sommige landen jagen nog steeds, maar op veel geringere schaal: Noorwegen, IJsland, 
Japan en China. In die landen zijn de mensen nog verlekkerd op walvisvlees, net als sommige bevolkingsgroepen die nog steeds de traditionele 
walvisjacht beoefenen. 
Voor sommige walvispopulaties vormen velerlei andere menselijke activiteiten een veel groter gevaar dan de jacht: vervuiling, geluidshinder, 
toename van de zeevaart, habitatvernietiging, klimaatsopwarming … bedreigen evenzeer hun toekomst.

walvisjacht
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De wet van Archimedes bij walvissen

 ► ►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ► ►Doelpubliek: 5de leerjaar lagere school tot 2de jaar secundair
 

►Inleiding

De wet  van Archimedes luidt: "Elk lichaam dat in een vloeistof ondergedompeld wordt, ondergaat van deze vloeistof een opwaartse verticale 
kracht die even sterk is als het gewicht van de door het lichaam verplaatste vloeistof". Indien deze archimedeskracht groter is dan het gewicht 
van het lichaam, dan drijft dit.
Leerlingen kunnen dit principe leren ontdekken via volgende activiteiten, waarbij uitgegaan wordt van de volgende vraag: hoe kan een blauwe 
vinvis, die soms 130 ton weegt, toch blijven drijven? De eerste drie proeven gaan over de wet van Archimedes. De vierde laat zien hoe 
walvissen moeiteloos drijven en de laatste legt uit hoe het komt dat gestrande walvissen onder hun eigen gewicht bezwijken.

►Voorgestelde activiteiten

►Proef 1 : voorwerpen die zinken en andere die drijven
Materiaal: een teil met water, voorwerpen van verschillende groottes, vormen en stoffen (waarbij twee bollen in boetseerklei en een kurken 
stop). 
Leg de verschillende voorwerpen in het water en kijk welke zinken en welke drijven. Maak in boetseerklei een stop van hetzelfde formaat als 
de kurken stop en leg beide stoppen in het water. Wat zie je? Waarom drijven sommige voorwerpen en zinken de andere? Komt dit door hun 
grootte of door hun gewicht? Probeer de twee bollen in boetseerklei te laten drijven (dit kan door een bol tot een soort boot om te kneden).

►Proef 2 : meet het volume water dat door een lichaam verplaatst wordt. 
Materiaal: twee teilen (van verschillende grootte), water, een voorwerp dat zinkt en waarvan het gewicht bekend of gemakkelijk uit te rekenen 
valt (bijvoorbeeld een waterfles), een maatglas, een weegschaal.
Plaats de kleinste teil in de grootste en doe ze boordevol water. Leg het voorwerp in de kleinste teil: het water loopt over in de grootste teil. Giet 
het water van de grote teil in het maatglas om het volume te meten. Vergelijk dit met het volume van het voorwerp. Weeg het volume van dit 
water en vergelijk dit met het gewicht van het voorwerp. Je kan deze proef eventueel herhalen met een drijvend voorwerp.

►Proef 3 : de weegschaal van Archimedes
Materiaal: een kleerhanger, een recipiënt met water, twee identieke voorwerpen, twee eindjes touw
Maak een weegschaal met de kleerhanger door aan de uiteinden twee gelijke voorwerpen te hangen. Hang 
de kleerhanger aan je vinger en kijk erop toe dat hij horizontaal hangt. Blijf de kleerhanger op je vinger 
houden, terwijl je één van de voorwerpen zachtjes in het water dompelt. Wat gebeurt er? (De weegschaal 
raakt uit evenwicht: het voorwerp in het water lijkt lichter  dan het andere. Dit is de werking van de wet van 
Archimedes.)

►Proef 4 : de dichtheid van olie
Materiaal: olie, water, een waterdichte doorzichtige fles.
Vul de fles voor drie vierden met water en doe er twee centimeter olie bij. Schud de fles om de olie en het 
water te mengen. Wat gebeurt er?
Olie heeft een geringere dichtheid dan water. Daarom zal het uiteindelijk altijd boven het water drijven. Een 
walvis bevat enorm veel vet: hij heeft een dikke onderhuidse vetlaag en in zijn beenderen zit heel veel olie. 
Daardoor heeft het walvislichaam een veel geringere dichtheid dan water. Bijgevolg is het gewicht van het 
verplaatste volume water hoger dan het gewicht van het dier: dit drijft dus moeiteloos.
Het kan nog beter! De kop van een potvis bevat een oliemassa: het walschot. Hiermee kan de potvis zijn 
dichtheid aanpassen voordat hij gaat duiken. Hij kan de temperatuur van zijn walschot immers regelen, waardoor dit nu eens vast en dan weer 
vloeibaar wordt.

►Proef 5 : als een gestrande walvis
Materiaal: een ballon vol water, een (bij voorkeur doorzichtig) recipiënt met water
Door de archimedeskracht worden walvissen letterlijk door het water gedragen. Op het droge is hun massieve lichaam echter niet bestand 
tegen de zwaartekracht. Daarom bezwijken gestrande walvissen altijd onder hun gewicht. Dit verschijnsel is heel eenvoudig aan te tonen met 
een ballon vol water: in het water wordt deze door het water gedragen en blijft hij mooi rond. Als we hem uit het water halen, wordt hij helemaal 
platgedrukt door de werking van de zwaartekracht.

archimedes
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 ►►Om te doen na het bezoek aan de tentoonstelling
 ►►Doelpubliek: lager en secundair onderwijs

►Inleiding

Walvissen zijn overal en altijd het onderwerp geweest van veel mythen en verhalen. Nu nog wordt onze beeldvorming rond walvissen beïnvloed 
door opvattingen uit de oudheid en uit de bijbel. Nog steeds vinden we dolfijnen lief en walvissen monsterachtig. Uit onderstaande teksten blijkt 
dit contrast duidelijk.

►Enkele teksten 

►In zijn ‘Naturalis Historia’ vertelt de Romeinse schrijver Plinius de Oudere over verschillende vriendschappen tussen mensen en dolfijnen. Het 
bekendste verhaal is dit van een arme jongeman en een dolfijn die Simon heette (Plinius de Oudere, Naturalis Historia, boek 9).
►Twee monsters uit de bijbel doen aan een walvis denken: de Leviathan en de de reuzenvis die de profeet Jonas inslikte.
►In zijn beroemde roman ‘Moby Dick’ beschrijft Herman Melville hoe kapitein Ahab, zijn bemanning over de hele wereld meevoert in een 
zoektocht naar de bloeddorstige witte potvis die hem een been heeft afgerukt.
►Op de eerste van zijn zeven reizen landt Sinbad de Zeeman op een eiland dat een walvis blijkt te zijn.

Mythen en 

legenden

activiteiten
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Wereldkaart


