
Lichter dan de lucht
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Hoewel er ook in de winter ballonvaarten worden 
gehouden, is de zomer hét seizoen voor deze stille 
luchtreuzen. Op meerdere plaatsen in Nederland 
worden ballonfestivals georganiseerd. Morgen 
is het Ballon Fiësta in Meerstad. Meer dan 
twintig ronde balonnen en vele ‘Special 
shapes’ kiezen aan het begin van de 
avond het luchtruim.

Kroonring
Metalen ring aan bovenkant van de
ballon, waaraan de verticale
draaglijnen zijn bevestigt.

Parachute
Gedeelte van de
stof bovenin de

ballon wat met behulp
van een lijn open kan

om warme lucht
te laten ontsnappen

Kroonlijn
Kabel aan de kroonring

Wordt gebruikt bij het
oprichten en neerleggen

van de ballon.

Mand
Gemaakt van bamboe
en wilgentenen.

Gastanks
De gastanks, gevuld met propaan of LPG,
staan in de hoek bij de piloot.

Kaartentas
Zit vast aan de binnenkant van de mand.
Hierin zitten documenten, identitieitskaarten
en landkaarten.

Brandblusapparaat en EHBO-koffer
Verplicht in elke ballonmand.

Radio en microfoon
Voor contact met de luchtverkeersleiding en
het volgteam op de grond. Internationale
radiofrequentie voor ballonvaarders is 122.25 VHF.

Verticale loadtapes
Zeer sterke nylon

kabels. Vormen
het skelet voor
de ballonstof.

Inschrijvingskenmerk
Iedere ballon moet ingeschreven

staan in het Burger Luchtvaart Register.

De envelop (ballon)
Gemaakt van nylon. Licht en luchtdicht.

Een kleine ballon (4 pers.) heeft een
inhoud van 3.000 m3.

Grote ballonnen (11 pers.) 7.000 m3 

Horizontale loadtapes
Minder sterke nylon

kabels.  Doen vnl. dienst
als eventuele

scheurstopper

Eerste baan van envelop
Gemaakt van onbrandbaar Nomex

Flying wires
Verlenging van verticale loadtapes.

Meestal één staalkabel per één
of twee loadtapes. Bevestigd mand en

branderframe aan ballon.

Parachutelijn (Riplijn)
Loopt langs de binnenkant

van de ballon, van de parachute naar de mand.
Wordt gebruikt om parachute te bedienen

• Uitgevonden in Frankrijk door 
Jaques Étienne en Joseph Michel 
Montgolfier.

• 4 juni 1783  Eerste vlucht met 
ballon gemaakt van doek en 
gevoerd met wit papier, bestre-
ken met aluin, als brandwerende 
laag. Bijeengehouden met 
ongeveer 2000 knopen. De ballon 
was onbemand en overbrugde 
een afstand van 2 km.

• 19 september 1783  Eerste 
vlucht met passagiers (een 
schaap, een haan en een eend)  
vanuit Versailles. De vlucht 
duurde 8 minuten, de ballon 
bereikte een maximale hoogte 
van 500 meter en legde 3,5 km af.

•  21 november 1783  Eerste 
vucht met menselijke passagiers:  
Jean-François Pilâtre de Rozier 
en de markies van Arlandes. Het 
vaartuig bereikte een hoogte van 
90 meter en legde in 25 minuten 
8 km af. 

•  19 maart 1784  Eerste 
succesvolle ballonvaart door 
Nederlander. Jan Modderman en 
Gerrit van Olst laten zelfge-
maakte papieren heteluchtballon 
met een vogel in een kooi op 
vanaf scheepswerven van de 
gebr. Modderman in Groningen. 
Ballon landt 15 kilometer 
verderop in Bunne. 

•  25 maart 1784  Geslaagde 
ballonvaart  langs de Amstel in 
Amsterdam met rood-wit-blauw 
gekleurde ballon. Later in Leiden 
en  in Leeuwarden. 

•  12 juli 1785  Eerste bemande 
ballonvaart (gasballon) in 
Nederland in Den Haag, uitge-
voerd door Blanchard vanuit 
paleis Noordeinde met bestem-
ming Parijs. Woedende boeren 
vernielen de ballon na de landing 
bij Gouda. 

•  29 september 1804  Eerste 
ballonvaart in Nederland door 
een Nederlander (Haarlemse 
fabrikant en instrumentmaker 
Abraham Hopman). 

•  11 augustus 1978  Drie 
Amerikanen (Abruzzo,  Ander-
son en Newman) steken als 
eersten de Atlantische Oceaan 
over per heteluchtballon. (5000 
km in 6 dagen)

Instrumenten
Thermistor (temperatuur in en buiten de ballon)
Hoogtemeter (hoogte boven NAP en luchtdruk)
Variometer (snelheid van dalen of stijgen)
GPS (positie van de ballon)
Transponder (herkenbaar op radar van verkeers-
leiding en lijntoestellen)

Ankerlijn ('quick 
release')
Lijn waarmee de 
ballon bij het 
overeind 
zetten kan 
worden 
verankerd. 
Blijft na 
vertrek op 
de grond 
achter.

Brander
Bevestigd in een metalen frame, waarin hij kan bewegen. 
Bij dubbelle brander vaak ook een diervriendelijke 'stille' 
brander die 25 decibel minder geluid maakt (ook wel 
koebrander genoemd).

Historie

Helicopters 3%
Grote luchtvaart 11%

Microlights 15%

Ballonnen 17%

Zweefvliegtuigen 25%

Sport- en lichte
zakenvliegtuigen 27%

Op 1 januari 2010 waren in totaal 
2796 luchtvaartuigen ingeschreven 
in Nederland. In 1981 waren dat er 
918. 

Luchtvaartuigregister
Het Nederlandse Burger Luchtvaar-
tuigregister verstrekt registraties 
met de begincode PH. Daarna 
volgt het inschrijvingskenmerk van 
het luchtvaartuig. Cijfers voor 
zweefvliegtuigen (bijv. PH-1444), 
cijfer-letter-cijfer voor ultralights  
(bijv. PH-2K3) en drie letters (bijv. 
PH-ABC) voor balonnen en overige 
luchtvaartuigen.

Principe
1 liter lucht (80% 
stikstof, 20% 
zuurstof) weegt 1,3 
gram bij 0° C.
Verwarmde lucht 
zet uit en neemt 
meer plaats in.
Een liter lucht van 
100° C weegt 
maar 1 gram. 
Daarom stijgt 
warme lucht ten 
opzichte van 
koude. De enorme 
hoeveelheid 
gevangen warme 
lucht in de ballon 
wil dus stijgen en 
neemt de ballon, 
de mand en de 
passagiers mee 
omhoog.
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