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  LES 1    O P  D E  G R E N S  VA N  L A N D  E N  W AT E R

Kikkers, padden en salamanders horen tot de amfi bieën, een van de vijf klassen van gewervelde 
diersoorten. Het woord ‘amfi bie’ is afgeleid van het Griekse amphibios, dat ‘aan beide kanten 
levend’ betekent. Hiermee wordt gedoeld op het feit dat amfi bieën zowel in het water als op het 
land kunnen leven. Van de ruim 6800 soorten amfi bieën hoort meer dan 90 procent tot de kikkers 
en padden.
Het opvallendste verschil tussen kikkers en padden enerzijds en salamanders anderzijds is dat 
salamanders een langgerekt lichaam en een lange staart hebben. De meeste salamandersoorten 
hebben poten, maar er zijn ook enkele soorten die geen poten hebben: de wormsalamanders.
Kikkers en padden zijn soms moeilijker van elkaar te onderscheiden. In het algemeen hebben 
padden een plompere lichaamshouding en kortere poten dan kikkers. Ze bewegen zich ook anders 
voort dan kikkers: ze lopen meer, terwijl kikkers sprongen maken. Bovendien hebben kikkers een 
dunne, gladde huid, terwijl de huid van padden vaak wat dikker is en (meer) wratten heeft. Dit 
zijn slijmklieren die ervoor zorgen dat de huid vochtig blijft. Dankzij hun dikke huid en slijmklieren 
kunnen padden langer buiten het water leven dan kikkers; veel paddensoorten komen zelfs alleen 
tijdens de paartijd in het water.

Amfi bieën houden een winterslaap. Ze overwinteren in bosgebieden − onder een boomstronk 
of houtstapel, onder afgevallen bladeren of in een hol of gat in de grond. In februari en maart 
ontwaken ze uit hun winterslaap, waarna ze direct naar hun voortplantingswater trekken. Dit 
is meestal de sloot of vijver waar ze zelf ter wereld gekomen zijn. Het voortplantingswater ligt 
soms wel anderhalve kilometer verderop en de amfi bieën gaan daar bij voorkeur in een rechte 
lijn op af. Het is een gevaarlijke onderneming met allerlei hindernissen (schuttingen, muren, 
drukke verkeerswegen) die voor veel amfi bieën fout afl oopt. Veel mannetjespadden maken het 
zichzelf extra lastig door rustig op een weg te blijven zitten, waar ze een beter uitzicht hebben op 
eventuele vrouwtjes in de buurt. De trek van amfi bieën naar het voortplantingswater wordt in 
de volksmond ‘de paddentrek’ genoemd, maar deze naam is dus niet helemaal juist, omdat ook 
kikker- en salamandersoorten deze gevaarlijke reis ondernemen.
De mannetjes die veilig bij het voortplantingswater zijn aangekomen, gaan op zoek naar een 
geschikt vrouwtje. (Mannetjeskikkers kwaken luid om de aandacht te trekken.) Zodra zich een 
belangstellend vrouwtje aandient, springt het mannetje op haar rug en houdt haar gedurende 
een aantal uren of soms zelfs dagen stevig vast. Deze omstrengeling wordt ‘amplexus’ genoemd. 
De amplexus vindt alleen plaats bij kikkers en padden – dus niet bij salamanders – en kan vooral 
voor vrouwtjespadden een ware kwelling zijn. Sommige mannetjespadden trekken zich er namelijk 
niets van aan dat een vrouwtje al bezet is. Ze springen er gewoon bij, waardoor een kluit van wel 
tien padden kan ontstaan. Het matige gezichtsvermogen van padden speelt hierbij waarschijnlijk 
ook een rol. Zo zijn er padden die in de paartijd alles bespringen wat ze tegenkomen, zelfs (dode) 
vissen!
Aan het eind van de amplexus zet het vrouwtje haar eitjes af in het water. Kikkers doen dat 
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in ‘klompen’, padden in ‘snoeren’. De eitjes zitten in een soort gelei (kikkerdril) en worden 
bevrucht met het sperma van het mannetje. Hierna begint de metamorfose, die enige weken 
in beslag neemt. De eitjes in het kikkerdril, die eruitzien als zwarte stippen, veranderen in een 
soort ‘kommaatjes’ (bolletjes met een staartje) die schokkende bewegingen maken. Dit zijn de 
larven oftewel de kikkervisjes. De kikkervisjes hebben eerst uitwendige kieuwen, later inwendige 
kieuwen. Na verloop van tijd ontwikkelen zij achterpoten, daarna volgen de voorpoten. Op dat 
moment verdwijnen ook de kieuwen en ontstaan er longen. De jongen, die inmiddels al aardig 
op volwassen kikkers of padden zijn gaan lijken, kunnen vanaf nu ook op het land overleven. 
Ondertussen wordt hun staart steeds kleiner en uiteindelijk verdwijnt die.

Amfi bieën hebben weliswaar longen, maar ze halen op een andere manier adem dan bijvoorbeeld 
zoogdieren. Amfi bieën nemen steeds een hap lucht en slikken die als het ware door. De 
hoeveelheid zuurstof die ze daardoor binnenkrijgen is onvoldoende om te overleven, maar dit 
compenseren zij met de zuurstof die zij binnenkrijgen via hun huid, die water absorbeert en 
zuurstof doorlaat.
Alle amfi bieën zijn carnivoren. Ze eten vooral larven, insecten, spinnen, slakken en wormen. Ze 
vangen hun prooi met hun lange kleverige tong, die ze snel en gericht kunnen wegschieten. De 
prooi wordt altijd in één keer opgeslokt, ook al spartelt die nog tegen. Padden werken een grote 
prooi naar binnen door hun oogkassen te draaien, waardoor de prooi richting maag gedrukt 
wordt.
Op hun beurt zijn amfi bieën een geliefde prooi van veel andere dieren. De belangrijkste vijanden 
zijn egels, bunzingen, slangen en grote vogels zoals reigers, ooievaars en roofvogels. Amfi bieën 
hebben verschillende manieren om uit de bek van hun vijand te blijven. Zo hebben veel soorten 
camoufl agekleuren. Andere hebben juist felle kleuren om te laten zien (of de indruk te wekken) dat 
ze giftig, oneetbaar of agressief zijn. Veel padden- en salamandersoorten hebben klieren achter 
de ogen die een giftig slijm produceren. Er zijn ook soorten die op de bluftoer gaan: zodra er een 
vijand in de buurt is, gaan ze op hun poten staan waardoor ze groter lijken, of ze gaan juist plat 
op hun rug liggen, met hun poten omhoog, om te doen alsof ze dood zijn. Salamanders ten slotte 
kennen een trucje dat hagedissen ook gebruiken: ze kunnen (een deel van) hun staart loslaten. Bij 
sommige soorten kronkelt het losgelaten stuk staart nog even na als afl eidingsmanoeuvre of blijft 
in de bek van de belager steken zodat deze de salamander zelf niet kan opeten. Overigens groeit 
er binnen korte tijd weer een nieuwe staart aan het lichaam van de salamander.

Sloten en vijvers zijn de belangrijkste plaatsen waar amfi bieën naartoe kunnen vluchten. Onder 
water kunnen ze zich verstoppen tussen waterplanten zoals riet, waterlelie en grote en kleine 
lisdodde. Langs de waterkant kunnen ze hun toevlucht zoeken tussen de stengels en bladeren van 
oeverplanten zoals kattenstaart, dotterbloem en groot hoefblad.
Net als andere planten maken waterplanten gebruik van fotosynthese om aan de benodigde 
energie te komen. Verder halen ze belangrijke voedingsstoffen uit het water. De wortels hebben 
als enige doel om ervoor te zorgen dat de planten stevig vaststaan in de bodem. De stengels van 
sommige waterplanten kunnen wel tien meter lang worden.
Kroos is een speciaal soort waterplant, aangezien het niet verankerd is in de bodem maar drijft op 
het wateroppervlak. Ze hebben een klein worteltje dat in het water hangt. Kroos wordt ook wel 
‘eendenkroos’ genoemd. Eenden zijn namelijk gek op het waterplantje, niet zozeer om het op te 
eten, maar vanwege de watervlooien die tussen het kroos leven. Ze bewegen hun snavel heen en 
weer door het kroos en fi lteren deze minuscule diertjes uit het water.

Langs de kust komen vrijwel geen amfi bieën voor. Er zijn enkele soorten, zoals de rugstreeppad, 
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die in duingebieden leven, maar in of vlakbij zout water kan vrijwel geen enkele amfi biesoort 
overleven. Er zijn in dit overgangsgebied tussen land en water wel veel vogels (zowel trekvogels 
als strandvogels) die profi teren van de afwisseling van eb en vloed. Het opkomende water voert 
veel vissen, kreeftachtigen en schelp- en schaaldieren mee. Zij zijn een makkelijke prooi voor de 
meeuwen, scholeksters, lepelaars en visdiefjes, vooral wanneer het water weer begint te zakken. 
Met name in en rond de Waddenzee en langs de Oosterschelde in Zeeland leven ook veel 
zeehonden.

  LES 2    H O O G  E N  L A A G  W AT E R

De periode waarin het waterpeil stijgt, heet ‘vloed’. Als het water op het hoogste punt is, noemen 
we dit ‘hoogwater’. Het dalen van het waterpeil heet ‘eb’ en het laagste punt noemen we 
‘laagwater’. Twee keer per dag is het eb en twee keer per dag is het vloed. Die afwisseling van eb 
en vloed noemen we ‘het getijde’.
Het getijde wordt vooral veroorzaakt door de aantrekkingskracht (of beter gezegd: zwaartekracht) 
van de maan. Die kracht is het grootst aan de kant van de aarde die naar de maan gericht is 
en dat is te zien aan de watermassa aan die kant: die wordt over een breedte van honderden 
kilometers naar de maan getrokken waardoor er een ‘vloedberg’ ontstaat.
Tegelijkertijd ontstaat er precies aan de andere kant van de aarde ook een vloedberg. Dit komt 
doordat de maan, behalve het water, ook de aarde zélf een klein stukje naar zich toetrekt. 
Terwijl dit gebeurt, draait de aarde gewoon door en dan gebeurt er iets wat je het beste kunt 
vergelijken met het ronddraaien van een emmer met water. Bij het ronddraaien van de emmer 
valt het water niet uit de emmer, maar wordt het juist naar de buitenkant (lees: de bodem) van 
de emmer gedrukt. De kracht die dit veroorzaakt, noemen we de middelpuntvliedende kracht of 
centrifugaalkracht. Iets dergelijks gebeurt met het water op aarde: de maan trekt aan de ene kant 
aan de aarde en op hetzelfde moment wordt het water aan de andere kant naar buiten gedrukt. 
Het gevolg: daar is het dus ook vloed.
We kunnen het ontstaan van de twee ‘vloedbergen’ als volgt samenvatten:
Vloedberg 1. Aan de kant van de maan wordt het water naar de maan getrokken. De aarde 
draait, waardoor deze vloedberg geleidelijk over de aarde beweegt.
Vloedberg 2. De maan trekt de aarde een stukje naar zich toe, met als gevolg dat het water aan 
de andere kant van de aarde naar buiten (dus in tegenovergestelde richting) gedrukt wordt. 
Doordat de aarde draait, schuift de tweede vloedberg uiteraard ook geleidelijk over de aarde.

De aarde draait in ongeveer 24 uur om haar eigen as. Zo komt het dat het bij ons twee keer per 
dag vloed is: de eerste keer wanneer de maan het dichtst bij ons staat (vloedberg 1), de tweede 
keer wanneer de maan juist aan de andere kant van de aarde staat (vloedberg 2). Het verschil 
tussen het ene hoogwater en het andere is echter nooit precies 12 uur. Dit komt doordat de maan 
na elke dag een klein stukje opgeschoven is in haar baan om de aarde. De aarde zelf heeft na haar 
omwenteling van 24 uur nog 50 minuten nodig om weer in dezelfde positie ten opzichte van de 
maan te komen als een etmaal eerder. Aangezien het tweemaal per dag hoogwater is, zit er dus 
steeds gemiddeld 12 uur en 25 minuten tussen.

De maan draait in ongeveer 28 dagen om de aarde en wordt tijdens deze omloop steeds voor de 
helft door de zon verlicht, namelijk de kant die naar de zon gericht is. (Dus ook als wij maar een 
deel van de maan zien, is toch de helft verlicht.) Doordat de maan elke dag een stukje opschuift 
in haar baan, zien wij ook steeds een ander deel van de maan verlicht. Dit noemen we de 
‘maanfasen’ of ‘schijngestalten’ van de maan.
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Als vanuit ons perspectief de achterkant van de maan verlicht wordt, is de maan zelf niet zichtbaar 
voor ons. De kant die naar ons gericht is, ligt dan immers geheel in de schaduw. Deze situatie 
noemen we ‘nieuwe maan’. Ongeveer een week later zien we een kwart (voor ons de rechterhelft) 
van de maan verlicht. Dit eerste verlichte kwart noemen we ‘eerste kwartier’. Weer een week 
later zien we de hele voorkant van de maan verlicht; het is nu volle maan. Aan het begin van de 
vierde week zien we opnieuw slechts een kwart van de maan verlicht; deze keer is het voor ons de 
linkerhelft. Dit heet het laatste kwartier. De periode tussen nieuwe maan en volle maan noemen 
we ‘wassende maan’ (‘wassen’ betekent ‘groeien, toenemen’). De periode tussen volle maan en 
nieuwe maan noemen we ‘krimpende maan’ of ‘afnemende maan’.

We gaan nog even terug naar het getijde. Het getijde vertoont van plaats tot plaats grote 
verschillen. Dit komt doordat er allerlei factoren zijn die bepalend zijn voor het getijde, zoals 
de afstand tot de evenaar, de waterdiepte en de aanwezigheid en vorm van landmassa’s. Het 
grootste verschil tussen hoog- en laagwater is gemeten in de Fundybaai in Canada: maar liefst 18 
meter! In Nederland is het verschil gemiddeld zo’n 2 meter. In de Middellandse Zee is er nauwelijks 
een verschil tussen hoog- en laagwater te zien, hooguit 30 centimeter. Dit komt doordat de Straat 
van Gibraltar te nauw is om in korte tijd grote watermassa’s door te laten.
Behalve de maan heeft ook de zon invloed op eb en vloed. Die invloed is het sterkst te zien 
wanneer de zon, de aarde en de maan op één lijn staan. Als de zon en de maan allebei aan 
dezelfde kant van de aarde staan (bij nieuwe maan dus), zullen de vloedbergen aan beide kanten 
van de aarde extra hoog zijn. Hetzelfde geldt voor de situatie waarin de zon aan de ene kant van 
de aarde staat en de maan precies aan de andere kant (volle maan). Ook dan is de vloedberg 
aan beide kanten van de aarde extra hoog. Deze extra hoge vloed noemen we ‘springtij’. Het 
tegenovergestelde van springtij is ‘doodtij’. Dit treedt op wanneer de zon en de maan in een hoek 
van 90° ten opzichte van elkaar staan, bijvoorbeeld (simpel gezegd) als de zon links van de aarde 
staat en de maan er recht boven.

De aarde draait in een baan om de zon, net als de zeven andere planeten van ons zonnestelsel: 
Mercurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. Mercurius staat het dichtst bij de 
zon en heeft dus ook de kleinste baan (één omloop duurt 88 dagen). Neptunus staat het verste 
weg en heeft de langste baan (165 jaar). De aarde staat relatief dicht bij de zon en doet 365 
dagen om haar omloop.
De zon is een gloeiende gasbol die licht en warmte uitstraalt. Zonder de energie van de zon zou 
leven op aarde niet mogelijk zijn. De planeten zelf geven geen licht, maar weerkaatsen het licht 
van de zon. Naast ons eigen zonnestelsel zijn er nog vele andere zonnestelsels. Elk zonnestelsel 
heeft een zon: dit zijn de sterren die wij ’s nachts aan de hemel zien.
De zonnestelsels zijn extreem ver van elkaar verwijderd. Grote afstanden in het heelal worden niet 
in kilometers aangegeven, maar in lichtjaren. Een lichtjaar is de afstand die licht in een jaar afl egt. 
De lichtsnelheid is ongeveer 300.000 kilometer per seconde; een lichtjaar is dus 365 (dagen) × 
24 (uur) × 60 (minuten) × 60 (seconden) = 9.460.800.000.000 kilometer. De dichtstbijzijnde 
ster na onze zon, Proxima Centauri, is ruim 4 lichtjaar van ons verwijderd. Het centrum van de 
Melkweg, het sterrenstelsel waartoe ons zonnestelsel behoort, is ongeveer 28.000 lichtjaar ver en 
de diameter van de Melkweg is ruim 100.000 lichtjaar.
Om afstanden in ons ‘bescheiden’ zonnestelsel aan te geven gebruiken we ook de eenheden 
‘lichtseconde’ en ‘lichtminuut’. Dit zijn dus de afstanden die licht respectievelijk in één seconde 
en één minuut afl egt, dus 300.000 kilometer en 18.000.000 kilometer. De afstand tussen de zon 
en de aarde is ongeveer 8 lichtminuten. Dat wil dus zeggen dat wij hier op aarde de zon van 8 
minuten geleden zien.
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  LES 3    S T R O O M  M E T  S T R O O M

De snelheid van het zeewater bij eb en vloed kan aardig oplopen, tot wel 5 meter per seconde 
(18 kilometer per uur). De energie van het stromende water wordt op verschillende plekken op 
aarde gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in getijdencentrales. Dit verloopt eigenlijk op 
dezelfde manier als de opwekking van elektriciteit in gas- of kolencentrales. Het stromende water 
brengt een turbine in beweging die ervoor zorgt dat er een magneet, omwikkeld met koperdraad, 
gaat draaien in de generator. Het draaiende magnetisch veld wekt een elektrische stroom op. 
Vandaar de naam ‘generator’: hierin wordt stroom gegenereerd. In Nederland zijn er nog geen 
getijdencentrales. Wel is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van getijdencentrales in de 
Brouwersdam (tussen Goeree-Overfl akkee en Schouwen-Duiveland) en in de Afsluitdijk.
Het principe van het draaiende magnetisch veld wordt op klein formaat toegepast in de 
‘ouderwetse’ fi etsdynamo. Het draaiende voorwiel brengt de as die aan het dopje van de dynamo 
vastzit, in beweging. De as laat een magneet met koperdraad eromheen draaien, waardoor 
stroom opgewekt wordt. Essentieel is de aanwezigheid van koperdraad, dat de elektrische stroom 
geleidt.
Een draaiend magnetisch veld wekt dus een elektrische stroom op. Omgekeerd zorgt een 
elektrische stroom ervoor dat een magneet gaat draaien. Dit principe wordt toegepast in 
elektrische apparaten met draaiende onderdelen, zoals een föhn, een ventilator, een stofzuiger en 
een elektrische tandenborstel. In deze apparaten bevindt zich een elektromotor, die in de basis 
bestaat uit een magneetje, een as en stroomdraad. Wanneer het apparaat aangezet wordt, zorgt 
de elektrische stroom ervoor dat het magneetje met as gaat draaien.
Een draaiende elektrische stroom wekt een magnetisch veld op. Dit wordt toegepast bij 
elektromagneten. Dit zijn magneten die je met elektriciteit aan en uit kunt zetten en die je 
daardoor enorm sterk kunt maken; zó sterk dat ze auto’s van de grond kunnen tillen, zoals 
bijvoorbeeld bij autosloopbedrijven gebeurt. Een elektromagneet is in feite niets meer of minder 
dan een groot stuk ijzer, met daaromheen een grote hoeveelheid koperdraad (de spoel). Zodra 
er elektriciteit door de spoel stroomt, wordt er een magnetisch veld veroorzaakt dat sterk 
genoeg kan zijn om grote gewichten van de grond te tillen. De kracht van de magneet wordt 
vooral bepaald door het aantal windingen van de spoel: hoe meer windingen, hoe krachtiger de 
magneet.
Voor het loslaten van het gewicht (bijvoorbeeld een auto) volstaat het niet om de elektromagneet 
uit te schakelen. Het ijzer in de elektromagneet zal namelijk nog enige tijd magnetisch blijven, 
waardoor de auto blijft hangen. Beter is het om de stroomrichting van de elektriciteit te 
veranderen. Daardoor wordt de pool (noord of zuid) van de magneet veranderd: de noordpool 
wordt een zuidpool (of andersom), met als gevolg dat de magneet de auto niet meer aantrekt, 
maar afstoot. Van onderen!

Uit het bovenstaande valt op te maken dat er enorme krachten opgewekt kunnen worden met 
elektromagneten. Deze krachten worden ook toegepast bij magneetzweeftreinen. Deze treinen 
kunnen een snelheid van honderden kilometers per uur bereiken, zonder rails, zonder wielen en 
zonder motor.
De werking van de magneetzweeftrein is gebaseerd op het bekende kenmerk van magneten: 
tegenpolen trekken elkaar aan, gelijke polen stoten elkaar af. De onderkant van de trein is – 
met een fl inke tussenruimte – rond de baan gekruld. Dat is belangrijk om te onthouden, want 
in de krul aan de onderkant zitten magneten. Dit kunnen permanente (vaste) magneten zijn of 
elektromagneten; voor de werking maakt dit geen verschil. In de baan zelf zitten elektromagneten.
Vóór het vertrek rust de trein op de baan: de reizigerscompartimenten bevinden zich aan de 
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bovenkant van de baan en de gekrulde onderkant van de trein aan de onderkant van de baan. De 
elektromagneten in de baan worden nu aangezet, zodat deze de magneten in de trein aantrekken: 
de onderkant van de trein komt dus omhoog, richting baan. De onderkant van de trein zou 
normaal gesproken tegen de onderkant van de baan klappen (de magneten in de baan treken 
immers de magneten in de trein aan), maar doordat de elektromagneten nu héél snel achter 
elkaar aan- en uitgezet worden, blijft de trein juist op hetzelfde punt zweven. (Eigenlijk worden 
de elektromagneten niet aan- en uitgezet, maar wordt de stroomrichting veranderd waardoor de 
polen van de magneten snel achter elkaar veranderen van noord naar zuid naar noord et cetera.)
De trein zweeft nu dus een eindje boven de baan. Er is nauwelijks wrijving en daardoor is er 
maar heel weinig kracht nodig om de trein in beweging te krijgen. Dat gebeurt volgens hetzelfde 
principe van aantrekken en afstoten. In de baan zitten heel veel elektromagneten achter elkaar. De 
stroomrichting van deze magneten wordt heel snel achter elkaar veranderd waardoor noordpool 
en zuidpool elkaar razendsnel afwisselen. Hierdoor worden de permanente magneten in de trein 
(afwisselend noord- en zuidpolen) beurtelings afgestoten (naar voren geduwd) en aangetrokken 
(naar voren getrokken) door de elektromagneten in de baan: de trein gaat naar voren, en hoe!
Een groot voordeel van magneetzweeftreinen is dat ze veel minder energie verbruiken om vooruit 
te komen dan normale treinen. Er is immers nauwelijks wrijving doordat er geen bewegende 
onderdelen zijn en doordat de trein de baan niet raakt. Een bijkomend voordeel is dat er 
bijna geen onderdelen zijn die kunnen slijten. Alleen luchtwrijving valt op deze manier niet te 
voorkomen. Hierdoor neemt het energieverbruik bij snelheden van boven de 500 km/u fl ink 
toe. Daarnaast hebben magneetzweeftreinen nog een ander probleem. Er zit een kleine spleet 
tussen de trein en de baan en die veroorzaakt een hoge fl uittoon. Ten slotte is de aanleg van 
een magneetzweefbaan uitermate kostbaar. Wellicht is dit een doorslaggevende verklaring voor 
het feit dat magneetzweeftreinen nog niet op grote schaal en zeker niet over grote afstanden in 
gebruik zijn.
In Nederland waren er een paar jaar geleden plannen voor de Zuiderzeelijn, een 
magneetzweeftreinverbinding tussen Amsterdam en Groningen, die zou aansluiten op een lijn 
tussen Hamburg en Berlijn. Toen de aanleg van de lijn tussen Hamburg en Berlijn werd afgeblazen, 
betekende dit ook het einde van de Zuiderzeelijn.
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