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Zwolle, 17 september 2021 

 

 

 

Betreft: Excursie naar La Palma 

 

 

 

Beste leerlingen van klas 5 die het vak Natuurkunde volgen, 

 

Voor wie: 

Deze reis is bedoeld voor VWO-5 leerlingen. Leerlingen  met Natuurkunde in het pakket en een 

interesse in sterrenkunde of interesse in wetenschap en techniek kunnen aan deze reis 

deelnemen. De VWO-5 leerlingen zitten meestal nog midden in hun studiekeuze proces en 

kunnen op deze manier kennis maken met een interessante kant van wetenschappelijk 

onderzoek. De periode (april/mei) past waarschijnlijk in het jaarrooster van onze school.  

 

Reisdoel: 

Bezoeken van de Europese sterrenwacht 'observatorium Roque de los Muchashos' op het 

Canarische Eiland 'La Palma' met verschillende telescopen. Leerlingen krijgen de gelegenheid 

om veel te zien en te leren over sterrenkunde. De telescopen op La Palma zijn zeer divers en zijn 

met verschillende technieken uitgevoerd om hiermee onderzoek te kunnen doen op 

verschillende gebieden van de astronomie. Nederland beheert hier samen met het Verenigd 

Koninkrijk twee optische telescopen, de William-Herschelltelescoop en de Isaac-Newton-

telescoop. Ook beheert Nederland de Dutch Open Telescoop, een zonnetelescoop. De 

Mercatortelescoop wordt beheerd door de Belgen en Zwitsers. De Jacobus Kapteyn Telescoop 

is op dit moment niet meer in gebruik. Wel staat het gebouw van deze telescoop nog op het 

eiland. Ook bevindt zich hier de Gran Telescopio Canarias (GTC of GranTeCan genoemd), een 

van de grootste spiegeltelescopen ter wereld. 

 

Leerdoelen: 

• Kennismaken met en vergelijken van diverse observatietechnieken aan verschillende 

objecten 

• Kennismaken met verschillende onderzoeken op het gebied van sterrenkunde 

• Kennismaken met de (technische) grenzen van de observatietechnieken 

 

Reisinformatie: 

De reis naar La Palma zal waarschijnlijk 5 dagen duren.  

Eerste en laatste dag zijn reisdagen en 3 dagen bezoek aan het observatorium.  

Daarnaast is er gelegenheid om te wandelen op La Palma of voor een andere eigen invulling van 

de vrije tijd. Op La Palma wordt gereisd met 9-persoonsbusjes. De meereizende docenten zullen 

deze busjes besturen. 
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Kosten: 

De reis kost in eerste instantie €600,00 

Afhankelijk van de kosten van de vliegtickets kan de prijs nog iets dalen. 

 

Bij de reissom zijn inbegrepen: 

• De vliegreis, met alleen handbagage 

• Ontbijt en lunch 

• Vervoer op La Palma 

• Verblijf (pension) op La Palma 

• Kosten voor bezoek van de sterrenwacht 

Niet bij inbegrepen: 

• Extra koffer (ongeveer 30 euro) 

• Diner (voor 10 euro per avond kom je een heel eind) 

• Vervoer binnen NL naar Schiphol 

 

Datum: 

De datum ligt nog niet helemaal vast. De reis zal plaatsvinden in april/mei. In overleg met de 

scholen die leerlingen hebben opgegeven wordt een datum uitgezocht. 

 

Wat wordt er van leerlingen verwacht: 

• De leerling heeft een positieve en belangstellende houding voor het vak NLT/Natuurkunde 

en belangstelling voor sterrenkunde.  

• De leerling is in staat om zelfstandig de lessen die worden gemist door de excursie in te 

halen 

• De leerling verzorgt een presentatie tijdens de reis en maakt een het verslag over deze 

excursie 

• Als de excursie in week 16 plaatsvindt, vervalt het recht op een herkansing voor periode 3 

• De resultaten van toetsperiode 1 zijn goed. In overleg met de tutor en dhr. Boks, conrector 

bovenbouw, kan besloten worden dat een leerling niet mee mag op grond van deze 

resultaten. 

• Bij teveel aanmeldingen zal er geselecteerd worden. Dit kan zijn op grond van 

schoolresultaten en/of op grond van een motivatiebrief. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mw. A.M.M de Boer-Arts 
Docent Natuurkunde/NLT 
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Voorbeeldprogramma van de reis (van 2014): 

 

De reis van dag tot dag:  28 april tot en met 2 mei 2014 

 

Maandag 28 april  

12.15 uur Verzamelen op Schiphol  

12.30 uur Inchecken Schiphol 

14.05 uur Vlucht naar La Palma 

  vluchtnummer: HV 625 

  van: Amsterdam (Schiphol) ( AMS ), vertrek om 14:05 uur (lokale tijd) 

  naar: La Palma ( SPC ), aankomst om 17:50 uur (lokale tijd) 

18.00 uur Busjes ophalen, vertrek naar pension:  

  La Cubana, zie http://www.la-fuente.com/cubaeng.htm 

Verkennen omgeving 

19.00 uur Diner in het oude stadscentrum 

 

Dinsdag 29 april  

7.00 uur Ontbijt 

8.00 uur Vertrekken met busjes naar Roque de Los Muchachos Observatory (ca. 2300 m 

hoogte) waar ca 10 telescopen staan opgesteld voor astronomisch onderzoek 

10.00 uur Melden voor rondleiding. programma geregeld door Astrocamp, Ana Garcia 

Suarez 

10.30 uur  Programma rondleiding 

Onder andere bezoek aan William Herschel Telescope, diameter 4,2 m,  

bezoek aan Isaac Newton Telescope, diameter 2,5 m, bezoek aan Magic, 

spiegeloppervlak 236 m2, kosmische gammastraling, 

13.00 uur Einde programma 

Middag vrij 

uur  Presentatie groep 1 en 2 in gezamenlijk ruimte, met gebruik van eigen laptops 

19.00 uur Diner in het oude stadscentrum 

 

Woensdag 30 april 

7.45 uur Ontbijt  

8.45 uur Presentatie groep 3 en 4 in gezamenlijk ruimte, met gebruik van eigen laptops 

9.45 uur Vertrek per busjes naar de Roque de Los Muchachos Observatory 

11.30 uur Rondleiding/bezoek Mercator: diameter 1,2 m: rondleiding Saskia Prins 

13.00 uur Lunch 

13.30 uur Rondleiding/ bezoek Grantecan, diameter 10 m, rondleiding René Rutten  

15.00 uur Wandeling: b.v.  De Roque de Los Muchachos (de hoogste top van La Palma) 

vormt de rand van de Caldera de Taburiente, een van de grootste erosiekraters 

van de wereld. Deze bergkam biedt een mooie wandeling. 

+/-17.30 uur Terug naar pension 

19.00 uur Diner in het oude stadscentrum 

 

 

http://www.la-fuente.com/cubaeng.htm
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Donderdag 1 mei 

8.00 uur Ontbijt en vrije tijd  

12.45 uur Vertrek per busjes naar de Roque de Los Muchachos Observatory 

14.30 uur  Rondleiding/bezoek Swedish Solar Tower, Pit Sütterlin (Seuterlin?) 

16.30 uur Bezoek Nordic Optical Telescope, diameter 2,5 m, rondleiding John Telting (via 

Thomas Augusteijn)  

+/- 18.00 uur Diner Residencia Hotel (nog regelen)  

+/- 19.00 uur Lezing/presentatie spectroscopie (en verstrooiing) door Hjalmar Mulder in 

meeting room bij Residencia Hotel  

20.00 uur Naar de top van Roque de Los Muchachos Observatory (zonsondergang) 

22.30 uur Terug naar pension 

 

Vrijdag 2 mei  

7.00 uur Ontbijt 

8.00 uur Vertrek naar vliegveld, busjes inleveren, inchecken 

10.00 uur Vlucht naar Amsterdam 

  vluchtnummer: HV 626 

  van: La Palma ( SPC ), vertrek om 10:00 uur (lokale tijd) 

  naar: Amsterdam (Schiphol) ( AMS ), aankomst om 15.30 uur (lokale tijd) 

15.30 uur Aankomst Schiphol, afscheid, vertrek naar huis met eigen vervoer 


