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   tekst jAn vAn meeRten

vuur UIt 
De HemeL

meteOrIet ALS In RuSLAnD kAn 
ALTIJD  En ovERAL InSLAAn

Het is nog half donker wanneer de men-
sen in Tsjeljabinsk naar hun werk of naar 
school gaan. Plotseling verschijnt er 
een witte vuurbal in de lucht. Eerst lijkt 

het op een vallende 
ster, maar het object 
wordt alleen maar 
groter en groter. De 
mensen zijn onrustig 
en kijken omhoog. 
Enkele minuten later 
doet een krachtige 
explosie de stad op 
zijn grondvesten 
schudden. kantoor-
medewerkers, die 
elkaar net goede-

morgen wensen, worden van hun stoel 
geblazen. bij anderen suist het glas om 
de oren, of erger… meteen na de knal ren-
nen de mensen de straat op. vrouwen gil-

len, kinderen schreeuwen. Is dit het einde 
van de wereld?

Wat gebeurde er?
In hun analyse van de inslag bij Tsjelja-
binsk gaven verschillende wetenschap-
pers aan dat de meteoroïde oorspron-
kelijk veel groter was dan toen hij door 
de mensen werd gezien. op 150 tot 200 
kilometer hoogte kwam hij in aanraking 
met de atmosfeer. Dat gebeurde met 
een duizelingwekkende snelheid van 20 
tot 60 kilometer per seconde! Hierdoor 
ging de meteoroïde gloeien. Even later 
volgde een explosie. Iets vergelijkbaars 
vindt plaats als een vliegtuig door de ge-
luidsbarrière gaat, maar dan véél harder. 

op 15 februari stortte een 
meteoriet neer vlak bij de 
Russische stad Tsjeljabinsk. 
vuur uit de hemel. Wat ge-
beurde er precies? en 
hoe bijzonder is het?
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Hierdoor sneuvelden de ruiten en stortte 
zelfs een hele fabrieksmuur in. 

nIet ZIen aanKOmen
In het heelal lijkt zelfs de aarde maar een 
speldenknop. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat je een meteoroïde als bij Tsjel-
jabinsk, met de grootte 
van een personenauto, 
niet ziet aankomen. 
Gelukkig worden gro-
tere meteoroïden met 
een doorsnee van een 
paar honderd meter 
niet snel gemist. Sinds 
een jaar of tien scan-
nen speciale telesco-
pen hiervoor het heelal af. 
De wereld kan echter niet continu in de 
gaten worden gehouden. kleine me-
teoroïden, zoals die van Tsjeljabinsk, 
kunnen dus op elk moment en overal in-
slaan. En al zou een grotere meteoroïde 
gezien worden die op aarde af koerst, 
dan kun je daar niets tegen doen. Er 
is nog geen techniek ontwikkeld om  
meteoroïden in de ruimte te onderschep-

pen en te vernieti-
gen. zo’n planeto-
idenschild bestaat 
niet.

De meteoroïde bo-
ven Tsjeljabinsk zou 

volgens Russische 
w e t e n s ch a p p er s 
tien ton wegen. 
op een hoogte van 
40 kilometer is hij 
uiteengespat. De 
meeste fragmenten 
waren echter al ver-
dampt voordat ze 
het aardoppervlak 

raakten. Andere delen raakten 
de aarde met een snelheid van 
30 kilometer per seconde. 
Het Russische leger zocht naar 
de brokstukken en vond er die 
middag drie: 

Eén brokstuk 
zou een krater gesla-
gen hebben van zes 
meter doorsnee. 

Een ander is te-
rechtgekomen in een 
bevroren meer en 
maakte een wak van 
eveneens 6 meter 
doorsnee. Duikers 
onderzochten de bo-
dem en denken dat 
het gaat om een 
stuk van 60 centime-
ter doorsnee. 

Het derde brok-
stuk is terechtgeko-
men ten westen van 
de stad Tsjeljabinsk. 

uit de onderzochte 
delen blijkt dat het 
gaat om een steen-
meteoroïde die ook 
voor 10% uit ijzer be-

staat. Het onderzoek naar de meteoroïde 
is echter nog in volle gang, dus in de loop 
van de tijd zal er nog wel meer bekend 
worden over deze opmerkelijke meteo-
rietinslag die zo dicht bij de bewoonde 
wereld plaatsvond.       

CIJFERS
datuM: vrijdag 15 februari 2013
lokale tijd: 9.15 uur
doden: geen
gewonden: meer dan 1200
getroffen geBouwen: meer 
dan 300
schade: geschat op 1 miljard 
roebel (250 miljoen euro)
grootte Meteoroïde: 
personenwagen
gewicht Meteoroïde: 10 ton
snelheid: 50.000 tot 60.000 
meter/seconde

aSterOïde SCHEERT 
LAnGS AARDE

niet alleen meteroroïden kunnen op aarde inslaan. Onlangs had 
de aarde bijna een aanvaring met asteroïde DA14.

gordel van geostati-
onaire satellieten die 
gegevens doorgeven 
over het weer en tele-
communicatie.

Aarde

18:00 uur

21:00 uur

De asteroïde is van 
steen en niet van me-
taal of ijs. Hij is met
een verrekijker 
te zien.

15 februari: De asteroïde 
is om 19:26 uur (gmt) het 
dichtst bij de aarde op een 
afstand van circa 27.000 km. 
(maan staat op 384.400 km) 
van de Aarde

maanbaan

ARIZOnA: Deze krater is 1200 meter in door-
snee en 170 meter diep. een meteoriet van zo'n 
50 meter zou hiervoor hebben gezorgd.

tOengOesKA, RUsLAnD: een meteoriet 
ontploft boven onbewoond gebied. De explosie 
velt 80 miljoen bomen in een straal van 40 kilome-
ter. Dit gebeurde op 30 juni 1908 en staat bekend 
als de grootste inslag sinds mensenheugenis.

eR Is nOg geen 
teCHnIeK Om 
meteOROïDen 
In De RUImte te 
OnDeRsCHePPen 
en te veRnIetIgen

De vuurbal die 15 februari boven 
tsjeljabinsk te zien was.
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glanerBurg 7 april 1990
In glanerburg (Overijssel) slaat een meteoriet een 
gat in het dak van een boerderij. toen de boer op 
zolder ging kijken, vond hij brokjes meteoriet.

peru 15 september 2007
een steenmeteoriet met stukjes ijzer creëert een 
krater van 4,5 meter diep en 13 meter doorsnee. 
Onderzoekers berekenden dat deze meteoroïde op 
zijn minst 3 meter in doorsnee moet zijn geweest. 
Op de plaats waar de meteoriet neerkwam, is nu een 
meertje. mensen die kort na de inslag in de buurt 
van de krater kwamen, kregen last van braaknei-
gingen, hoofdpijn, geïrriteerde kelen en kriebelende 
neuzen. sommigen verzamelden brokstukken, in de 
veronderstelling dat ze geld konden opleveren. 

sudan 7 oktober 2008
veertig kilometer boven de grond explodeert een 
meteoroïde met een diameter van 4 meter en een 
gewicht van 80 ton. Hij ontploft boven de woestijn 
van nubië en veroorzaakt dan ook geen schade. Het 
is de eerste van dergelijke grootte die wetenschap-
pers hebben zien aankomen.

Meteorenzwermen zijn elk 
jaar te zien. ze gebeuren 
rond dezelfde tijden. ga 
maar alvast op de uitkijk 
staan.

Dat meteorenzwermen op vaste 

tijden optreden, komt doordat de 
aarde op vaste momenten door de 
restanten van een komeetstaart 
gaat. De aantrekkingskracht van 
de aarde zorgt ervoor dat ze op 
aarde vallen en in de atmosfeer 
verbranden.

RECEnTE InSLagen

meteORenZweRm steRRenBeeLD DAtUm
n Lyriden Lyra (Harp) 21 april
n eta Aquariden Aquarius (waterman) 5 mei
n Perseiden Perseus 11 en 12 augustus
n Orioniden Orion 21 oktober
n Leoniden Leo (Leeuw) 16 november
n geminiden gemini (tweeling) 12 en 13 december

wanneer?  vanuit de aarde gezien lijken alle meteoren uit 
één punt te komen. Afhankelijk van het sterrenbeeld waar dit 
punt in ligt, krijgen de regens hun naam. Hier volgen enkele 
van de grootste en spectaculairste voor 2013:

meteorenzwermen kun je het beste zien als de 
maan niet aan de hemel is. voor 2013 zijn dat de eta 
Aquariden en de Perseiden, na middernacht. Alleen als 
je de Leoniden-zwerm wilt zien, heb je last van een 
heldere volle maan.

Binnen het scheppingsmodel dat 
uitgaat van een jonge aarde spe-
len meteoroïden een belangrijke 
rol. een van de mensen die zich 
hiermee bezighouden is michael 
Oard. Hij heeft de aarde verge-
leken met andere planeten en 
manen. toen viel hem iets op...

PASSEn mETEoRIETEn In ScheppIngSmOdeL?

zE komEn eraan

Oard merkte op dat er op aarde 
36.000 meteorieten zijn ingeslagen 
als je ervan uitgaat dat de aarde net 
zoveel getroffen is als de maan. Het 
aantal maankraters zegt namelijk iets 
over het aantal aarde-inslagen. Op de 
maan zijn 1900 kraters, groter dan 30 
km. Door dit aantal op de juiste 
manier te schalen (kijkend naar 
zwaartekrachtverschillen van maan en 
aarde) kom je uit op 36.000 aarde-
inslagen. Zoveel kraters worden er 
echter niet op aarde gevonden...

waarom zo weinig kraters?
water en wind zorgen ervoor dat het landschap 
steeds verandert. Als een meteoriet inslaat en 
een krater veroorzaakt, kan deze na eeuwen be-
dekt zijn met afzettingslagen of weg eroderen.  
een andere verklaring is dat het aardoppervlak 
voor zo’n 70% uit oceanen bestaat. De kans is 
dus groot dat een meteoriet in de oceaan valt. 
Dan komt hij op de oceaanbodem terecht en 
van die bodem is, geografisch gezien, nog maar 
weinig bekend. waarschijnlijk zullen meteorie-
ten zelfs niet eens een krater vormen als ze de 
bodem van de oceaan bereiken omdat het water 
de druk goed opvangt. Daarnaast kan de zond-
vloed een rol hebben gespeeld in het uitwissen 
van meteorietsporen.

wanneer gebeurde het?
veel creationistische wetenschappers 
denken dat een meteoroïdenbombarde-
ment de trigger was voor de zondvloed. 
Inslaande meteoroïden zouden de ver-
oorzaker zijn van horizontaal verschui-
vende, tegen elkaar botsende aardpla-
ten. Andere wetenschappers hechten 
geen waarde aan deze plaattektoniek 
en denken dat meteoroïden de aard-
korst instabiel maakten zodat sommige 
delen daalden en andere delen omhoog 
kwamen (zie Psalm 104 vers 8!).

waar de meeste creationisten het over 
eens zijn is dat impacts de aardkorst 
instabiel maakten en zo de zondvloed 
in gang hebben gezet. Ook na de zond-
vloed zouden er nog inslagen hebben 
plaatsgevonden. tot vandaag de dag is 
dat geleidelijk afgenomen.
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