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De luchthavens van de oceanen - De 10 grootste 

vliegdekschepen ter wereld 

Vliegdekschepen zijn enorme schepen waarop verschillende vliegtuigen kunnen opstijgen 

en landen. Meestal zijn het oorlogsschepen die een militaire actie buiten het eigen 

territorium mogelijk maken. Soms worden ze echter ook voor humanitaire hulpoperaties of 

dergelijke gebruikt. Ze werken altijd samen met verschillende escortschepen, meestal 

kruisers, torpedoboten en fregatten die het vliegdekschip ondersteunen. Vaak is het aantal 

bemanningsleden op een vliegdekschip net zo groot als het aantal inwoners van een kleine 

stad. Dat wil zeggen, dat er per dag honderden kilo's levensmiddelen nodig zijn. Per maand 

bedragen de bedrijfskosten vaak een paar miljoen euro. Daarom kunnen slechts enkele 

landen het zich veroorloven en zijn er niet veel vliegdekschepen in de wereld. Duitsland was 

bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenaar van de Graf Zeppelin, het eerste en 

enige vliegdekschip dat ooit in Duits bezit was. Het is nooit afgemaakt, heeft nooit dienst 

gedaan en uiteindelijk de oorlog niet overleefd. De Graf Zeppelin had voor die tijd zeer 

krachtige katapulten en kon met een indrukwekkende lengte van 262 m gelijktijdig wel 60 

vliegtuigen opnemen. Wat de 10 grootste vliegdekschepen ter wereld tegenwoordig in petto 

hebben, willen we u niet onthouden. Bekijk maar eens onze fotogalerij. 

Veel plezier daarbij!       

Uw Surplex-Team 

 

Uw contactpersoon 

Dennis Kottmann 

Head of marketing 

www.surplex.net 

Tel.   : +49-211-422737-28  

Fax   : +49-211-422737-17 

E-mail: dennis.kottmann@surplex.com 

 

Gratis herdruk Bron van de afbeeldingen moet vermeld worden.  
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Beeldbronnen & Ranking: 

1. Gerald-R.-Ford-Klasse // VS (l: 337 m / b: 78 m)  

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

2. Nimitz-Klasse // VS (l: 333 m / b: 77 m) 

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

3. Shandong // China (l: 315 m / b: 75 m)  

➢ Beeldbron: Wikipedia / CC0 1.0 

4. Admiral Kusnezow // Rusland (l: 306 m / b: 72 m)  

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

5. Queen-Elizabeth-Klasse // Verenigd Koninkrijk (l: 284 m / b: 73 m)   

➢ Beeldbron: Wikipedia / Open Government Licence Version 1.0 (OGL v1.0) 

6. Admiral Gorschkow // Russland (l: 273 m / b: 53 m)   

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

7. Charles de Gaulle // Frankrijk (l: 261,5 m / b: 64 m)    

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

8. Wasp-Klasse // VS (l: 257 m / b: 33,5 m)   

➢ Beeldbron: Wikipedia / Publiek domein 

9. Cavour // Italië (l: 244 m / b: 39 m)  

➢ Beeldbron: Wikipedia / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ / geen wijzigingen 

10. Canberra-Klasse // Australië (l: 231 m / b: 32 m)  

➢ Beeldbron: Wikipedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / geen wijzigingen 

Opmerking: Rangschikking volgens lengte (l) in meters (m) 

 

 

Onderschriften foto's  

1ste plaats De Gerald-R.-Ford-klasse uit de VS 

Met een lengte van 337 m en een totale kostprijs van ongeveer 13 miljard dollar bezit de US-

Navy het grootste en duurste oorlogsschip aller tijden. Eén schip is al in dienst, 12 volgende zijn 

gepland. De Gerald R. Ford meet van bakboord tot stuurboord een indrukwekkende 78 m en is 

daarmee breder dan welk voetbalveld dan ook. Op de reus van de oceanen is plaats voor 75 

vliegtuigen, die door een modern elektromagnetisch katapultsysteem allemaal binnen enkele 

minuten achter elkaar kunnen opstijgen. Er zijn 4.500 bemanningsleden.  

2de plaats De Nimitz-klasse uit de VS 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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De Nimitz-klasse van de Amerikaanse strijdkrachten bestaat uit 10 vliegdekschepen. Allemaal 

hebben ze de naam van politicus gekregen, in het begin alleen van overledene, later ook van 

levende. Ze zijn 333 m lang, 77 m breed en hebben een waterverplaatsing van ongeveer 100.000 

ton, zodat ze ook als "Supercarriers " kunnen worden omschreven. Op het in totaal 18.000 m² 

grote landingsdek is plaats voor 80 vliegtuigen. Misschien zijn er mensen die de USS Nimitz 

kennen uit de Hollywoodfilm "The Last Countdown" uit 1980 met Kirk Douglas in de hoofdrol. 

3de plaats Shandong uit China 

De Shandong, China's eerste zelfgebouwde vliegdekschip, is genoemd naar de provincie 

Shandong in het oosten van China en is het jongste vliegdekschip in de wereldzeeën. Dit 

moderne oorlogsschip met een lengte van 315 m, een breedte van 75 m en een karakteristieke 

verhoogde startbaan is al te water gelaten, maar wordt momenteel nog verder uitgerust en 

getest.  

4de plaats Admiral Kusnezow uit Rusland  

Deze eenheid van de Admiraal Kuznetsov-klasse heeft een lengte van 306 m, een breedte van 

72 m en werd genoemd naar Admiraal Nikolaj Gerasimovitsj Kuznetsov (1904-1974), die zich in de 

jaren '60 voor de belangen van de marine inzette. 50 vliegtuigen staan in de hangar of op het 

vliegdek. Van deze klasse bestaan slechts twee exemplaren. Eén ervan werd in 1998 aan China 

verkocht en daar na een uitgebreide modernisering aan de vloot toegevoegd.  

5de plaats De Queen-Elizabeth-klasse uit het Verenigd Koninkrijk 

Tot de Queen-Elizabeth-klasse van de Royal Navy behoren de qua bouw ongeveer identieke 

vliegdekschepen met de namen HMS Queen Elizabeth en HMS Prince of Wales. Met een lengte van 

284 m en een breedte van 73 m behoren ze tot de grootste vliegdekschepen die ooit buiten de 

VS zijn gebouwd en bieden ze plaats aan ongeveer 40 vliegtuigen. Per schip bedroegen de 

bouwkosten 3,7 miljard euro. 

6de plaats Admiral Gorschkow uit Rusland/ India  

De Kiev-klasse bestond oorspronkelijk uit vier vliegdekschepen die eigendom waren van de 

Russische marine. Het vierde en grootste schip daarvan (project 1143M) is een herziene versie 

en werd naar Vlootadmiraal Sergej Georgievitsj Gorsjkov gedoopt als Admiraal Gorsjkov. In 1996 
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werd dit model aan India verkocht, waar een uitgebreide modernisering plaatsvond. Met nu 273 

m lengte en 53 m breedte biedt het schip gelijktijdig plaats aan 30 vliegtuigen en 5 helikopters.  

7de plaats Charles de Gaulle van de Franse marine 

42.500 ton water verplaatst het vlaggenschip van de Franse marine met een lengte van 261,5 m 

en een breedte van 64 m. De toren met de commandobrug alleen al is 75 m hoog, waardoor de 

Flight Commander een uitstekend zicht heeft op de 40 jets die het vliegdekschip kan herbergen. 

Bovendien kan de drager per dag 1.000 km afleggen. Half april 2020 werd bekend dat ondanks 

alle veiligheidsmaatregelen meer dan de helft van de bemanning besmet was met het 

coronavirus, waarna alle bemanningsleden getest en medisch behandeld moesten worden.  

8ste plaats De Wasp-klasse uit de VS  

Het veelzijdige talent onder de scheepsklassen, dat een lengte van 257 m en een breedte van 

33,5 m heeft, kan worden gebruikt voor amfibische oorlogsvoering en voor humanitaire 

hulpoperaties. Er is plaats voor in totaal 30 helikopters en straaljagers. Per dag worden op elk 

van de schepen meer dan 7.000 maaltijden geserveerd, waarvoor ongeveer een ton vlees wordt 

verwerkt. Alleen al de kosten voor de bouw en de uitrusting bedroegen per schip ruim 1,2 miljard 

dollar.  

9de plaats Cavour uit Italië 

Sinds 2010 is de Italiaanse marine de trotse bezitter van een modern vliegdekschip dat 

ontworpen is als een multifunctioneel schip - de Cavour! Met een lengte van 244 m en een 

breedte van 39 m is er plaats voor een bemanning van circa 1200 man. Op het vlaggenschip, dat 

met 24.000 pk over de zeeën vaart, is plaats voor 24 vliegtuigen of 30 helikopters. Het schip werd 

voltooid als aanvulling op de kleinere Giuseppe Garibaldi.  

10de plaats De Canberra-klasse van de Koninklijke Australische Marine 

Canberra en Adelaide zijn de namen van de twee vliegdekschepen uit de Canberra-klasse van 

"Down Under". Ze zijn elk het derde schip met hun naam. Op 231 m lengte en 32 m breedte zijn 

er permanent 8 helikopters gestationeerd. Alleen al in de hangar kunnen tot 18 helikopters 

worden ondergebracht. De Canberra-klasse is een echte helikopterdrager, die ook voor 
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landingsoperaties en onderzeebootjacht werd ontworpen. Voordat ze weer aan land moeten, 

kunnen de schepen zonder bevoorrading 50 dagen worden gebruikt. 


