
Wat een uitvinding! De zeppelin. Het lijkt op een combinatie van 
een grote ballon en een vliegtuig. Wist je dat de grootste zeppelin 
aller tijden hier in Enschede is geweest? Op 18 juni 1932 landde het 
luchtschip op Vliegveld Twente. Wat was dat spannend! Je ziet en 
leest daarover van alles in de tentoonstelling. Hier maak jij een 
schaalmodel van jouw idee voor een zeppelin.

Bekijk de afbeeldingen van 
luchtschepen en bedenk 
een eigen luchtschip. Maak 
een schaalmodel van jouw 
bijzondere idee.

Elk luchtschip heeft een ruimte 
of soort ‘huisje’ waar mensen in 
kunnen om mee te reizen. Dit heet 
een (comando)gondel. Dat heet 
een gondel. Zoek een kartonnen 
doosje uit en maak hier de gondel 
van. Gebruik daarvoor gekleurd 
papier, viltstiften, een schaar, 
enzovoorts.

Er zit ook een aandrijving bij 
een luchtschip. Dat is de motor 
om vooruit te komen.
Bedenk ook een soort van 
motor om vooruit te kunnen en 
maak deze vast aan je gondel.

Is alles klaar? 
Blaas dan de ballon op. Vind je 
dat moeilijk? Vraag dan iemand 
anders!

Knoop de gondel met touw 
vast aan je ballon. Gebruik ook 
plakband als het touw niet 
goed blijft zitten.

Wat heb je nodig?
Luchtballon
Touw
Kartonnen doosje / wc rol
Gekleurd papier
Viltstiften
Schaar
Lijm
Nietmachine
Plakband
Afbeeldingen van luchtschepen
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30 minuten    Vanaf 6 jaar6+6+

Tip: Je kan er extra touwen aan vast knopen om je luchtschip 
op te hangen. Dan lijkt het net of hij écht zweeft!
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