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Wereldwijd worden naar 
schatting jaarlijks  

24.000 mensen  
dodelijk getroffen door 

bliksem.
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Bliksemfeiten
Bliksem doet zich het meest 
voor in tropische gebieden, 
maar maffe ongelukken 
komen overal voor.

Meer van Maracaibo, 
Venezuela  Met een 
gemiddelde van 232,5 bliksem-
flitsen per km2 per jaar is dit dé 
bliksem-hotspot van de wereld.

Shenandoah Natuurpark, 
Verenigde Staten 
Parkwachter Roy Sullivan 
overleefde in een periode van 
20 jaar maar liefst 7 
blikseminslagen.  

LEGENDA 
Gemiddeld aantal 
blikseminslagen per 
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Rio de Janeiro, Brazilië
In 2014 brak de bliksem een 
vinger af van de rechterhand 
van het beroemde 
Jezusbeeld 
dat uittorent boven de 

3

Essex, Groot-Brittannië
In 2009 overleefde de 
14-jarige Sophie Frost een 
blikseminslag waarbij de 
elektriciteit door de draden 
van haar MP3-speler 

4

Gothenburg, Zweden
De 12-jarige Alice Svensson 
werd in 2011 twee keer 
getroffen terwijl ze onder 
de douche stond. De 
bliksem sloeg in via de 
leidingen. 

5

Kifuka, Congo
In Midden-Afrika komen 
veel blikseminslagen voor. 
Zo wordt het dorp Kifuka 
elk jaar minstens 158 keer 
getroffen.

6

Dagar, Pakistan
Door botsing van warme en 
koude lucht behoren de heu- 
vels onder aan de Himalaya tot 
de meest getroffen gebieden.

7
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Blikseminslagen
Op deze kaart zie je hoe vaak wereldwijd de bliksem inslaat. 

Blikseminslagen komen het meest voor in tropische landen 
 (dicht bij de evenaar) en in hoge gebergten,  

zoals de Andes en de Himalaya.

7

Natuur

8

9

Indonesië
Ook boven de bergketens 
op de eilanden Java en 
Sumatra gaat de bliksem 
vaak flink tekeer.

8

Malabar, Australië
Joanne Nitscke had pech. Maar 
liefst drie keer sloeg de 
bliksem in bij haar thuis, ook al 
woonde ze steeds ergens 
anders.

9
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Badeendjes
LEGENDA

Routes van  
de badeendjes

Golfstromen

Containerongeluk 
Midden in de Stille Oceaan  

tussen Hongkong en de  
Verenigde Staten viel  
de lading overboord.

Eerste waarneming
Zeven maanden na het  

containerongeluk spoelden  
de eerste eendjes aan in Alaska.

Berekening golfstroom 
Onderzoekers die de 

eendjes door de 
subpolaire rondstroming 

volgden, ontdekten dat 
het ze maar liefst drie 

jaar kostte om helemaal 
tot hier te komen.

Andere richting
Warme golfstromen bij de 

evenaar worden net als de 
eendjes gestuurd door  
de wind en de draaiing  

van de aarde. 

Oost-Australische golfstroom
Deze zeestroom zuigt niet alleen  

puin op, het is ook een watersnel- 
weg. Met snelheden tot wel 7 km 

per uur is het een snelle route voor 
zeedieren die erin meeliften.

Plastic soep
Veel eendjes belandden in 
deze drijvende vuilnisbelt, 
die zo groot is als 
Frankrijk en Spanje 
samen. 

GESCHAT WORDT DAT ELK JAAR TUSSEN DE 2000 
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Atlantische 
aankomst

In 2000 werden de 
eendjes gespot bij de 
Verenigde Staten en 

van daaruit reisden ze 
naar Schotland (2003) 

en Frankrijk (2007).

Ingevroren eendjes
Sommige eendjes vroren vast in 
het poolijs, dreven de Noordpool 

over en na acht jaar 
de Atlantische 

Oceaan op. 

Zuidelijke cirkel
De Zuid-Pacifische 

rondstroming is een van de vijf 
belangrijkste  zeegebieden 

waar sterke zeestromen 
oneindig blijven cirkelen.

Handenvol LEGO
In 1997 viel een 
container met 4,75 
miljoen LEGO-
steentjes en figuurtjes 
als duikers, piraten en 
inktvissen overboord 
bij de zuidwestpunt 
van Engeland. Veel 
spoelde aan op Britse 
kusten, maar er is 
zelfs wat gevonden in 
de Verenigde Staten.

Eendjesvrije zone
Tot nu toe heeft nog geen 

enkel badspeeltje de 
zuidelijke Atlantische 

Oceaan bereikt. 

Aangespoeld
Veel eendjes werden gevolgd tot ze 
door kust- en getijdenstromingen 

aan land spoelden. Op kusten waar 
veel afval aanspoelt, is het goed 

strandjutten.

Natuur

EN 10.000 CONTAINERS VAN ZEESCHEPEN VALLEN.

In 1992 viel een  
container met  

28.800 badspeeltjes van  
een schip tijdens een storm op de  

noordelijke Stille Oceaan. Door de bewegingen  
van de badeendjes en andere plastic speeltjes konden  
oceanografen de bewegingen van zeestromen volgen.  

Sommige eendjes dobberen meer dan 25 jaar later nog steeds over  
de wereldzeeën. Wetenschap is dus meer dan experimenten doen in een 

laboratorium. Dit is een van de vreemdste onderzoeksmethoden ooit.
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Plantage Myrtles
Louisiana, VS

Mogelijk wonen hier 
meer dan twaalf 

geesten. Ze verschijnen 
op de trap, in een spiegel 

en op de plantage.

Hotel Banff Springs
Alberta, Canada

In dit spookhotel 
worden veel dolende 
geesten gezien. Een 

van de hotelkamers is 
zelfs ‘verdwenen’!

Huis van 
Sallie 

Kansas, VS 
Sinds de jaren 90 

gaat het verhaal dat 
in dit huis de geest 
rondwaart van een 

6-jarig meisje dat 
daar 100 jaar  

eerder stierf.

Spook-
plekken
Kijk uit voor deze griezelplekken 
en spookhuizen – je weet nooit 
wat je tegenkomt. De geest van 
een jachthond, een ruiter zonder 
hoofd of een vrouw in wit kun-
nen zomaar voor je neus staan. 
Ga niet alleen op pad! 

UIT ONDERZOEK IN 2005 BLEEK DAT 32 PROCENT VAN DE AMERIKANEN  

Sleepy Hollow
Op deze griezelige, vaak 
mistige plek langs de rivier 
de Hudson in New York is 
verschillende keren een 
onthoofde ruiter gezien.

1

Rose Hall Jamaica
Deze plantage wordt mogelijk 

geteisterd door de geest van een 
vrouw die Annie Palmer heette.

Hotel Tequendama Falls
Colombia
Dit was ooit een luxe hotel met 
uitzicht over een waterval, 
maar het verviel tot een ruïne. 
Daarna begonnen geesten uit 
oude tijden te verschijnen.
     Tegenwoordig is het een 
     museum.

Poveglia 
Venetië, Italië 

De lijken 
van duizenden 

slachtoffers van de 
pest zijn op dit eiland 

achtergelaten. Geen 
wonder dat het er 

spookt.

Catacomben van Parijs
Frankrijk

In deze ondergrondse 
gangen, waar menselijke 
botten liggen, wemelt het 

van de schimmen.
Het Witte Huis
Washington, VS
Bezoekers zagen geesten van 
diverse oud-presidenten.  

Mary King’s Close
Edinburgh, Schotland
Deze steeg ligt sinds 
de 19e eeuw onder 

de grond en er 
wonen veel geesten.

2

1

Fort George
Canada
In het oude fort waart 
een spookachtige 
verschijning rond: 
‘de vrouw in de 
spiegel’.

Kasteel van Brissac
Frankrijk 

Dit oude kasteel heeft zijn 
eigen spook: de groene 

dame. 

Grijze man van Pawleys Island
Zuid-Carolina, VS 

Wie deze figuur ziet, weet dat 
er een storm of orkaan komt.

Vuurtoren van 
St. Augustine  

Florida, VS  
Hier worden enge 

voetstappen gehoord.
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Bovennatuurlijk

Himeji
Japan Volgens een oude legende  
spookt ‘s nachts bij de waterput 
van dit kasteel een vrouw rond.

Sai Ying Pun Community 
Complex Hong Kong, China
Toen dit gebouw in de jaren 70 
leegstond, schijnt het te zijn 
overgenomen door geesten.

Dumas Beach 
Surat, India

Het schijnt dat 
op dit strand 
veel geesten 

leven en dat je 
ze soms kunt 

horen fluisteren.

Lawang Sewu
Java, Indonesië

Onder de spookfiguren in 
dit oude koloniale gebouw 

bevinden zich de zielen van 
onthoofde mensen. Monte Cristo  

landhuis Australië  
De eigenaars van dit enge huis 

zien soms de lampen bran-
den en horen voetstappen, 

terwijl er niemand is. 

Kasteel de Goede Hoop
Kaapstad, Zuid-Afrika 
Op de kantelen van dit 
fort zijn soms verschij-
ningen van een lange 
man en een grote zwarte 
hond te zien. 

Delhi Cantonment 
Road  India
Langs deze 
afgelegen weg 
wordt de geest 
van een dame in 
wit gezien.

Fort Bhangarh
Rajasthan, India
Het verhaal gaat dat indringers 
in dit fort vele mensen 
vermoordden. Mogelijk kom je 
hier hun geesten tegen.

Sydney Quarantaine Station 
Australië  In de 19e eeuw werd 

iedereen die ziek in Australië 
aankwam hier geplaatst tot hij 
genas of stierf. De dode zielen 

waren nog altijd rond, zegt men.

Verboden Stad
Peking, China
Er zijn hier verschijningen 
gezien van een vrouw in het wit 
en soms klinkt er fluitmuziek 
tussen de eeuwenoude muren. 

GELOOFT IN SPOKEN OF IN GEESTEN VAN OVERLEDEN MENSEN.

Toren van Londen
Dit oude kasteel wordt 
geteisterd door de geesten 
van vele geëxecuteerden, 
onder wie koninginnen en 
prinsen. Een van hen is de 
hoofdloze geest van konin-
gin Anna Boleyn, die in 1536 
werd onthoofd.

Moosham
In de 19e eeuw werden 
bij dit kasteel dode 
herten en veedieren 
gevonden. De bewoners 
van het kasteel werden 
schuldig bevonden. Zij 
zouden de dieren hebben 
gedood in de gedaante 
van weerwolven!

2

3

3

Pastorie van Borgvattnet
Zweden 
Een oude pastorie vol 
spookachtige dingen, zoals 
eng geschreeuw en 
zwevende figuren.

Aokigahara
Japan 
Donker bos met een 
griezelige reputatie.
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Maffe watertorens
Hoge watertorens hebben 
vaak een praktisch ontwerp, 
wat het landschap niet 
bepaald mooi maakt. Maar 
met wat creativiteit kun je er 
prachtige eyecatchers van 
maken, zoals deze aardbol in 
het Belgische Bierbeek.

68

Dog Bark Park Inn Idaho, VS 
Deze tien meter hoge houten beagle, 
genaamd Sweet Willy, is een gasten
verblijf met slaapkamers in 

het lichaam en de kop.

Gebedshuis
Belo Horizonte, 

Brazilië  
Deze kerk 

betreed je via 
de bek van een 

betonnen 
walvis.

Centrale Bibliotheek 
Kansas City Missouri, VS 
Inwoners mochten bepalen welke 
titels de gigantische boeken op de 
zuidmuur van de bibliotheek vormden.

Autohuis
 Salzburg, Oostenrijk 

Deze ecowoning in de 
vorm van een auto is 

energie besparend, 
maar rijdt niet.

Olifanthuis 
Lagos, Nigeria 

Het dak van deze woning heeft 
de vorm van het grootste 

landzoogdier.

Mandgebouw Ohio, VS 
Dit was ooit het hoofdkantoor van 
een bedrijf dat manden en andere 
huishoudelijke producten maakte. 
Inmiddels zijn ze verhuisd.

In de Verenigde Staten 
kan een opleiding tot 
architect wel 12 jaar 

duren.

Vishelikopter 
Bergville, Zuid-Afrika 

De 17jarige Sibusiso Mbhele wilde een 
vliegtuig bouwen. Inmiddels is hij 

volwassen en bewoont hij deze 
vishelikopter, gemaakt van sloopauto’s.

Nautilus 
Naucalpan de Juárez, 
Mexico  In dit huis is 
geen lijn recht. Het 
bestaat uit ronde 
   vormen, als een 
        nautilusschelp.
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Plekken

Bizarre 
bouwwerken

Kun je je voorstellen dat je in een gebouw woont 
dat op een dier of een mand lijkt? Dat konden 

de architecten van deze bouwwerken wel! 
Soms heeft het ontwerp een boodschap, 

maar vaak is het gewoon voor de lol.

Dreamy Camera Café
Yangpyeong, Zuid-Korea
De eigenaars van dit camera
café wilden dat het een plek 
was waar mensen hun dromen 
konden waarmaken.

Pianohuis
Huainan, China

Het trappenhuis naar de 
ingang zit in een viool. 
Dit huis doet nu dienst 

als kantoor.

Gagudju Crocodile 
Holiday Inn  

Jabiru, Australië
Dit hotel is gebouwd ter 
ere van de 10.000 echte 

zoutwaterkrokodillen die 
in het Kakadu National 

Park leven.

De Schoen 
Mpumalanga, Zuid-

Afrika  In dit museum 
wordt het meubilair 

tentoongesteld van ‘de 
oude vrouw die in een 

schoen woonde’. 

Hogehakkenkerk
Budai, Taiwan
Deze 16 meter 
hoge glazen muil 
moest vrouwen die 
een sprookjes
bruiloft wilden, 
naar de kerk 
lokken.

Gereja Ajam Magelang, Indonesië 
Dit gebedshuis in het bos in de vorm 
van een duif wordt door plaatselijke 
bewoners de ‘kippenkerk’ genoemd.

Lutherse Kerk 
Siófok, Hongarije  Door de 
engelenvleugels boven de 
ingang lijkt deze kerk wel 
op een uil.

Marina Bay Sands Hotel
 Singapore Het ‘Skypark’ lijkt wel een 

schip boven op gebogen torens, die 
een pak speelkaarten verbeelden.

Theemuseum Meitan
Guizhou, China  De grootste 

theepot ter wereld is 
74,8 meter hoog en 
heeft ook een kopje.

Eierhuis Moskou, Rusland
Het ontwerp van dit huis was 
oorspronkelijk bedoeld voor een 
kraamkliniek in een ander land.

Schelphuis 
Tavatui, Rusland  De drie etages 
van dit huis symboliseren de 
zee bodem, het water en de lucht.

Visgebouw
Hyderabad, India  Het Nationaal 

Bureau voor Visserij is 
hier gevestigd.
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Hoewel de 
beet van een 

schorpioen 
giftig is, kun je hem 
veilig eten als hij is 

gekookt.

Giftige  
happen
Met deze etenswaren moet je 
oppassen, want één hap kan al fataal 
zijn. Sommige bevatten gifstoffen, 
andere zien er smerig uit of stinken 
enorm. Allemaal moeten ze worden 
bereid door mensen die precies 
weten wat ze doen. En dan nog kan 
het verkeerd aflopen!

Aki Jamaica
Voordat de zaden rijp zijn, 
rood worden en opengaan, 

bevat de aki een gif dat 
leidt tot braken, coma 

of zelfs de dood. 

Hákarl IJsland 
Rottend haaienvlees, hákarl, 

is een beroemde IJslandse 
lekkernij. Haaienvlees kan 

gevaarlijk zijn, omdat het 
vaak giftige chemicaliën 

bevat, zoals het 
afvalproduct ureum. 

Wat ligt er in jouw keuken?
Verrassend veel alledaagse etenswaren in 
je voorraadkast of koelkast bevatten 
gifstoffen die gevaarlijk kunnen zijn als je 
er te veel van eet.

Casu Marzu Italië 
Terwijl deze Sardijnse 

schapenkaas rijpt, 
worden er maden van 

kaasvliegen in gestopt. 
De kaas moet worden 

gegeten met de levende 
maden er nog in. Dit kan 

maagproblemen 
veroorzaken.

Amandelen bevatten het 
gif cyanide. Maar als je ze 
in de winkel koopt, zijn ze 
veilig.

Rabarberbladeren (niet de 
stengels) bevatten het gif 
oxalaat, dat de nieren kan 
beschadigen. 

Honing kan kleine beetjes gif 
bevatten dat botulisme kan 
veroorzaken (levensgevaar-
lijke voedselvergiftiging). 

Nootmuskaat is giftig als je 
er te veel van binnenkrijgt. 
Je kunt er bijvoorbeeld van 
gaan hallucineren. 

Tonijn kan kwik bevatten, 
een giftig metaal dat 
schadelijk is voor de 
gezondheid.

Aardappelen lijken heel 
onschuldig, maar groene 
delen en uitlopers 
bevatten gif.
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Zorgvuldige bereiding
Koks mogen de gevaarlijke kogel-
vis fugu pas bereiden als ze een 
tweejarige opleiding hebben 
gevolgd en een examen hebben 
gedaan, waarvoor een derde zakt. 
Een flinter van de giftige organen 
van deze vis is al dodelijk. 

Mensen

Kepayang Singapore
Als je de ‘voetbalvrucht’ rauw eet, 
kan dat fataal zijn, want het bevat 

waterstofcyanide. Je moet de vrucht 
eerst koken en fermenteren.

Fesikh Egypte
Bij het Egyptische 

lentefeest wordt fesikh 
gegeten: vis die een 

jaar lang is gefermen-
teerd. Als het niet goed 
wordt bereid, kun je er 

ziek van worden. 

Fugu (kogelvis) Japan
Een van de gevaarlijkste 
etenswaren ter wereld. 

Delen van de vis bevatten 
gif dat 1000 keer dodelijker 

is dan cyanide.

Bloedkokkels China 
Hoewel ze veel worden gegeten, 

bevatten deze schelpdieren 
virussen en bacteriën die hepatitis, 

tyfus en dysenterie 
kunnen veroor-
zaken. Er zijn 
mensen aan 

overleden.

Afrikaanse 
stierkikker 

Namibië
Hoewel hij een 

plaatselijke lekkernij 
is, bevat de 

stierkikker gifstoffen 
die schadelijk zijn 

voor de mens. 

Vogelspinnen Cambodja
Gefrituurde vogelspinnen zijn 
een lekkernij in Cambodja. De 
haren kunnen een allergische 

reactie veroorzaken, dus die 
worden er eerst afgeschroeid.   

Vleermuissoep Palau
De bewoners van Palau eten 
er soep van en ook gegrilde 

vleermuis staat op het menu in 
Zuidoost-Azië. Maar het vlees 

kan ziektes bevatten. 

Sannakji Zuid-Korea
Deze kleine octopus wordt 

levend in stukken gesneden 
en in sausjes gedoopt. Eters 

schijnen weleens gestikt te zijn 
in de nog bewegende tentakels.

Sprinkhaan Israël
Om van dit ongedierte 
af te komen, hebben 
Israëlische boeren 

een unieke methode 
bedacht: ze frituren 
de sprinkhanen en 

eten ze op.
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Kikkerfestival
Op dit jaarlijkse 

festival van drie dagen 
in Louisiana in de VS 
kun je kikkerspringen 
en hardlopen en 
worden (menselijke) 
Kikkerfestivalkonin-
ginnen gekroond. 

Radijsjesnacht 
Mexicanen vieren de 

oude gewoonte om beelden 
van radijsjes te maken als 
reclame. 

El Colacho
Dit Spaanse festival 

wordt ook wel ‘babyspring-
festival’ genoemd, omdat 
mannen verkleed als de duivel 
(colacho) over baby’s springen 
om ze te bevrijden van zonde.

Ufo-festival  
New Mexico, VS

Kikkerfestival  
Louisiana, VS

Onderwatermuziek-
festival Florida, VS 
Duikers bespelen 
namaakinstrumenten 

terwijl ze naar muziek 
luisteren.

Eisteddfod
Chubut, 
Argentinië
Een Welsh 
cultureel festival 
dat is over-
gewaaid naar 
Zuid-Amerika.

Garenboldag
Minnesota, VS 
Op deze dag wordt 
’s werelds grootste 
garenbol geëerd.

Radijsjesnacht
Oaxaca, Mexico

Bolas de  
Fuego 
Nejapa, 
El Salvador
Op dit ‘vuur-
ballen festival’ 
gooien teams 
vuurballen naar 
elkaar.

Houthakkersspelen
Kaapstad, Zuid-Afrika

Met wedstrijden als bijl-
gooien en boomstamwerpen.

Up Helly Aa  
Shetlandeilanden, 

Schotland

Kaasrolfestival
Gloucestershire, 

Engeland

El Colacho Castrillo  
de Murcia, Spanje

Argungu visfestival 
Argungu, Nigeria

Duizenden proberen in één 
uur de grootste vis te vangen.

Carnaval 
van Ivrea

Turijn, Italië
Mensen beko-

gelen elkaar met 
sinaasappels op dit 

fruitige festival.

Ufo-festival
Feest met ruimtewezens 

in Roswell, waar de beroemde 
alien-waarneming plaatsvond. 
Velen geloven nog steeds dat 
hier in 1947 een ufo landde.

   IN SPANJE ZIJN FESTIVALS WAARBIJ MENSEN TOMATEN, DRUIVEN, 
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Mensen

Up Helly Aa 
Het hoogtepunt van dit 

Viking-vuurfestival is een 
bootverbranding. Deze 
traditie begon duizend jaar 
nadat de Viking en de 
Schotse Shetland eilanden 
waren binnengevallen.

Modderfestival 
Miljoenen bezoekers 

nemen modderbaden en 
-glijbanen of doen andere 
modderdingen op dit festival in 
Zuid-Korea, waar ook reclame 
wordt gemaakt voor mineraal-
rijke moddercosmetica. 

Eetfestijn voor 
apen 

Bij dit evenement in Thailand 
voeden de bewoners 
2000 makaken met enorme 
stapels fruit, cakes en snoep. 

Kaasrolfestival
Deelnemers rennen 

183 meter van een steile 
heuvel in Engeland achter 
een ronde kaas aan. Er vallen 
veel gewonden, maar de 
winnaar mag de kaas houden. 

Busójárás Mohács, Hongarije
Mensen vieren met enge 
maskers het einde van 
de winter.

Eetfestijn 
voor apen 
Lopburi, Thailand

Gouden rubberlaarzenfestival
Tully, Queensland, Australië

Met rubberlaarzenwedstrijden wordt het  
tropische en regenachtige klimaat geëerd.

Boryeong 
Modderfestival

Strand van 
Daecheon, 

Zuid-Korea

Naki Sumo
Tokio, Japan  

Bij de huilwedstrijd 
brengen sumo-

worstelaars baby’s 
voorzichtig aan het 

huilen om ze te 
verlossen van 

demonen.

   Maffe 
festivals

Wereldwijd bedenken mensen maffe festivals. 
Garenbollen, kaas of rubberlaarzen: je kunt het zo 

gek niet bedenken of mensen maken er een dagje uit 
van. Wat dacht je van het babyspring-festival?

EIEREN EN BLOEM OF MERINGUES NAAR ELKAAR GOOIEN.


