
Pasten a l le  d ieren in  de  ark  van Noa ch?

Uitgangspunt vormen de gegevens over de zondvloed zoals we die lezen in het eerste boek van de  

Bijbel, het boek Genesis.  Als we kijken naar de grootte en de indeling van de ark en het aantal van de

nu nog levende en de uitgestorven dieren, dus de geschapen soorten, dan kunnen we vaststellen dat 

minder dan 20% van de inhoud van de ark nodig was om op een passende manier de dieren, die God 

stuurde, te herbergen. Uitgangspunt is dat alleen de longademende dieren werden meegenomen. 

Er wordt getwijfeld aan de Bijbelse gegevens, aan de historische betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid van de ark en haar geschiedenis omdat, zoals wel wordt verondersteld,  het 

onmogelijk geweest zou moeten zijn om alle dieren mee te nemen. 

In dit artikel geven we aan dat de Bijbel nauwkeurig is in haar verslag en hoe de dieren konden 

overleven tijdens hun verblijf in de ark.

1. Hoe zag de ark er uit, en hoe groot was ze?

In veel kinder- en platenboeken wordt de ark als een kleine

notendopachtige boot voorgesteld,  waarin de olifant, zebra en giraffe

dicht op elkaar geperst naast elkaar staan, terwijl Noach als een oude

man met een witte baard verbaasd uit een raam kijkt en op het einde

van de vloed wacht. Veel mensen zijn door dit beeld ervan overtuigd

dat het zo geweest moet zijn. Maar met deze voorstelling van de ark

heeft de geschiedenis van de zondvloed geen enkele kans op

historische en authentieke erkenning.

De Bijbel geeft ons heel andere informatie over hoe de ark er heeft uitgezien. Volgens de 

Hebreeuwse grondtekst betekent het Hebreeuwse woord  tā·vä' (spreek uit tebah) ’kist’ of ‘kast’. 

De afmetingen, door God gegeven, bedroegen 300 x 50 x 30 el (Gen. 6:15).

De vorm is wel duidelijk. Maar wat waren nu de afmetingen? Hoe lang was een el? Dat is afhankelijk 

van land en cultuur. Normaliter was de el de afstand van de middelvinger tot de elleboog. De lengte 

van een el liep uiteen van 45 tot 52 cm en in sommige landen zelfs tot 85 cm. Als we uitgaan van een 

el van 50 cm, heeft de ark een lengte gehad van 150 meter, een breedte van 25 meter en een hoogte 

van 15 meter. (Als vergelijk: het dekoppervlak  van de ark was iets meer dan 1,5 x de grootte van een 

voetbalveld.)

De ark was dus een langwerpige, rechthoekige kist. Volgens de Bijbel waren er drie verdiepingen 

(Gen. 6:16) die ingedeeld waren in vele vakken. Op deze manier kon Noach veel dieren van 

verschillende soorten en omvang verantwoord meenemen.

2. Hoeveel dieren moest Noach meenemen?

Over het aantal mee te nemen dieren doet de Bijbel verschillende uitspraken (Gen. 6:19,20; 7:2,3,8,9 

en 14-16) die elkaar aanvullen. 

Zo lezen we in Gen. 6:19-20: ‘En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten 

komen om ze met u in leven te houden: een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de 

vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, en van de kruipende dieren van de aardbodem 

naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen, om ze in leven te houden’.

In Gen. 7:2 lezen we dan: ‘U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje 

en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje; ook 
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van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven 

te houden’.

Het principebesluit van God luidt: neem een paartje van alle dieren om hun voortbestaan te 

verzekeren. Noach liet ze binnen. Dan krijgt Noach opdracht om van de reine dieren en van alle 

vogels zeven paartjes uit te kiezen. Bij het kiezen van de vogels hoefde Noach niet op het onderscheid

van rein of onrein te letten. Van iedere vogelsoort moest hij er zeven meenemen in de ark.

De reden voor het meenemen van meerdere exemplaren van vogels en reine dieren wordt in het 

verloop van het verhaal verduidelijkt. Naast het behoud van de soorten moesten ook enkele dieren 

als offerdieren dienen (Gen. 8:20). Andere vogels werden nog gebruikt om te verkennen of er al land 

te zien was (Gen. 8:6).

Samengevat moest Noach de volgende dieren mee aan boord nemen:

van alle landdieren algemeen 1 paar

van alle ceremonieel reine dieren 7 paar

van alle vogels 7 paar

Is het mogelijk vast te stellen hoeveel dieren in de ark gingen?

Het totaal van de heden ten dage levende diersoorten wordt door wetenschappers geschat op meer 

dan een miljoen (zie hieronder). Anderen houden het op meerdere miljoenen. Het grote verschil in 

de schattingen berust op verschil van inzicht betreffende de soorten. Dat houdt in dat de vraag naar 

de grens van soorten wezenlijk is. 

Zoogdieren         3.700

Vogels         8.600

Reptielen         6.300

Amfibieën         2.500

Vissen (incl: inktvisachtigen)       20.600

Kreeftachtigen         1.700

Stekelachtigen (bv. zee-egels)         6.000

Meervoetigen (bv. insecten) 1.000.000

Weekdieren (bv. mosselen)     130.000

Platte- en lintwormigen               25.000

Ringwormigen       17.000

Kwallen         9.000

Zwamachtigen         5.000

Eencelligen       27.500

Totaal 1.250.000

Bron: R. Flint. Biologie in Zahlen. Stuttgart 1966

Zou Noach dan meer dan één miljoen soorten mee aan boord hebben moeten nemen, dan was het 

inderdaad heel krap geworden. Echter er waren heel wat dieren die als water- of zeedier buiten de 

ark om de zondvloed konden overleven:
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Alle vissen   20.600

Alle kreeftachtigen     1.700

Alle stekelachtigen     6.000

Bijna alle weekdieren 130.000

Alle kwallen                   9.000

Alle eencelligen   27.000

Alle zwamachtigen     5.000

Totaal 200.000

Behalve deze genoemde soorten, konden buiten de ark ook sommige zoogdieren zoals walvissen, 

dolfijnen, enige amfibieën en gelede dieren, denk aan garnalen, krabben, enkele insecten, en veel 

van de circa 42.000 wormachtigen overleven.  Daarbij moeten we wel bedenken dat de meeste 

soorten van de gelede dieren (ca. 1 miljoen) zeer klein zijn en daarom weinig plaats innemen. Dan is 

het nog de vraag of deze wervelloze dieren, waaronder de gelede dieren thuishoren, ook in de ark 

mee moesten. 

Volgens Gen. 7:15 moesten alle landdieren en vogels, in wie adem was, in de ark komen. Het blijft 

dan de vraag of alleen de longademende dieren bedoeld zijn en niet ook de ademende landinsecten. 

Het zou van biologisch standpunt uit gezien zinvol zijn geweest als de wervelloze dieren niet in de ark 

meegenomen zouden zijn. Deze dieren zijn grotendeels of misschien wel geheel in staat als eieren 

met een langdurig en groot weerstandsvermogen toch te overleven, bijvoorbeeld op drijvende 

vegetatie. Ze hoefden niet mee in de ark. 

Dus zowel volgens wat de Bijbel aangeeft als op grond van biologische feiten, kunnen we de  

wervelloze dieren (insecten, kreeftachtigen, spinnen, wormen, weekdieren enz.) bij de schattingen 

van aantallen dieren in de ark, buiten beschouwing te laten. 

Samenvattend 

Het grootste aantal van de mee te nemen gewervelde dieren (zoogdieren, vogels, reptielen en 

amfibieën) bedroeg 21.100:

- zoogdieren 3.700

- vogelsoorten 8.600 

- reptielen en amfibieën 8.880 

Hoeveel dieren waren er dan aan boord?

Van alle landdieren moest Noach één paar meenemen, van alle reine dieren 7 paar. Dat waren maar 

weinig soorten. Volgens Leviticus 11 waren het van de zoogdieren alleen de herkauwers, en daarvan 

alleen die met gespleten hoeven, bijvoorbeeld runderen en schapen, en van alle vogels 7 paar. 

Concluderend zou het dan gaan om ongeveer 145.000 gewervelde soorten:

- aan vogels            120.000

- aan zoogdieren      7.440

- aan reptielen en amfibieën      17.600

- en een aantal reine dieren 

En dat aangevuld met acht mensen en voedsel voor mens en dier.
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Het is wel zeker dat Noach veel minder dieren meegenomen heeft dan de hierboven genoemde 

145.000. Tot nu toe zijn we uitgegaan van het biologische begrip biospecies.  Daarmee wordt bedoeld

‘een soort die is gedefinieerd op basis van de mogelijkheid om vruchtbare nakomelingen te 

verwekken, die ook weer in staat zijn om gelijke nakomelingen te verwekken’. Wat men echter onder 

biologische soort verstaat, dekt niet het Bijbelse begrip. In de scheppingsgeschiedenis wordt gezegd 

dat de dieren zich naar hun aard zouden vermenigvuldigen. In Gen. 1: 11 wordt van de planten 

gezegd dat zij naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is. In Gen. 1:21 wordt ook gesproken 

van ‘naar hun soort’, dus de geschapen soort. Dus de dieren en planten die dezelfde oorsprong 

hebben. 

Wetenschappers hebben een groot aantal soorten vastgesteld die door kruisingen direct of indirect 

met elkaar verbonden zijn. (Bijv. de poedel en de wolf bij de honden; de kip, de kalkoen en de 

koningsfazant bij de fazantsoorten.)

De hond, de wolf en alle andere hondsoortigen behoren dan ook niet tot de verschillende geschapen 

soorten maar zijn verschillende biologische soorten, afkomstig uit de geschapen soorten. Van 

dezelfde biologische soort hoefde Noach daarom alleen de oorspronkelijke soort mee te nemen. Dus 

van de hond, de wolf, de vos de jakhals enz. maar één paar; van alle fazantachtigen, denk aan de 

koningsfazant, de kip en de kalkoen, slechts 7 paartjes. Op grond van hun door de Schepper 

meegegeven genetische mogelijkheden, konden deze dieren zich na de zondvloed in het kader van 

het proces van de micro-evolutie (variaties binnen de geschapen soorten, dus niet soort 

overschrijdend)  ontwikkelen in de ons bekende soorten. Dat is wat we kennen als ontwikkeling van 

het ras. 

Zo zijn bijvoorbeeld de laatste 250 jaar door kruisingen meer dan 200 hondenrassen gefokt die van 

elkaar verschillen, zoals een teckel van een collie of een herdershond van een pekinees. 

Uitgaande van het scheppingsproces blijkt dit een goede basis te zijn om van daaruit concrete 

wetenschappelijke studies te maken volgens de hedendaagse waarneembare realiteit.

Omdat het onderzoek op basis van de oorspronkelijke herkomst (geschapen soorten), nog aan het 

begin staat, is niet met zekerheid vast te stellen hoeveel oorspronkelijk geschapen soorten er zijn. 

Slechts in enkele gevallen is onderzocht hoeveel biologische soorten van een bepaalde geschapen 

soort afgeleid kunnen worden. 

Dieren volgens 

biologische soort

Idem volgens 

oorsprong

Idem naar 

oorsprong 

gerekend

Uitgestorven 

oorspronkelijk 

aantal/soort

Oorspronkelijk 

aantal/soort in de 

ark

Vogels 120.000 circa 50 2.400 4.800 7.200

Zoogdieren 8.000 circa 20 400 800 1.200

Reptielen en 

Amfibieën 

18.000 circa 30 600 1.800 2.400

NB.: de aantallen gewervelde landdieren zijn afgerond op 1.000

Zover als de kennis nu reikt zijn de vele verschillende vogels die wij kennen afkomstig van ongeveer 

50 biologisch geschapen soorten. Bij de zoogdieren zijn dat er minstens 20 en bij reptielen en 

amfibieën minstens 30 biologisch oorspronkelijke soorten. In feite gaat het om 3.600 oorspronkelijke 

soorten waarbij we dan geen rekening houden met de amfibieën die grotendeels buiten de ark 

overleven konden.

Uiteraard moeten we wel rekening houden met een groot aantal uitgestorven dieren dat ook 

meeging in de ark. Er zijn nl. goede gronden om aan te nemen dat zij na de zondvloed nog leefden en 
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daarna in de loop van de tijd zijn uitgestorven. Gaan we uit van dubbel zoveel uitgestorven 

oorspronkelijke soorten zoogdieren en vogels (hoewel het aantal bekende soorten veel kleiner is), en 

bij de reptielen en amfibieën van het drievoudige, dan blijven er 10.800 oorspronkelijke soorten over 

die in de ark ondergebracht moesten worden. De gemaakte schattingen zijn aan de zeer hoge kant.

Er is uiteraard onderzoek gedaan naar uitgestorven diersoorten. Vooral de vele gevonden fossielen en

botten van dieren hebben veel informatie opgeleverd. Aangenomen wordt dat 67% van de 

zoogdiersoorten is uitgestorven. Van de vogels zou dat tussen de 20 en 25% kunnen liggen.

3.  Pasten alle dieren in de Ark?

De ark had de afmetingen van 150 x 25 x 15 meter.

Rekening houdend met de drie verdiepingen was de totale

oppervlakte circa 11.250 m2 en de inhoud van de ark circa

56.250 m3. Dat is een registertonnage van 19.780 ton, of

ruim 744 wagonladingen. 

Pas in 1858 werd er een stalen schip gebouwd, de Great

Eastern, die groter was dan de ark!

Als een ongeschoren schaap bij vervoer een ruimte nodig heeft van 0,26 m², dan konden er in de ark 

minstens 40.000 schapen.

Als we een vogel een ruimte geven van 0,125 m³, een zoogdier 3,375 m³ en een reptiel of amfibie 1 

m³, dan was er aan ruimte voor de dieren 7.350 m³ nodig. Dat is ongeveer 13% van de beschikbare 

ruimte van de ark.

Was de ark dan veel te groot gebouwd? De Bijbel geeft weer dat mens en dier ongeveer een jaar in 

deze kist verbleven. Er was naast leefruimte ook veel ruimte nodig voor opslag van voedsel, voor de 

dieren die geboren werden en voor de mest.

4. Tenslotte

We zijn uitgegaan van een lengte van een el van 50 cm. De gegevens die we als uitkomst nu hebben, 

kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Daarnaast konden grote dieren zoals dinosauriërs, olifanten etc. meegenomen zijn als jonge dieren. 

Op die manier zou Noach veel plaats gewonnen kunnen hebben.  Van dinosauriërs is bekend dat ze 

hun hele leven groeiden, dit in tegenstelling met zoogdieren, die snel volwassen zijn. Voor de 

oplossing van het voedsel voor de dieren tijdens hun verblijf in de ark, zou een groot deel van de 

dieren de tijd in een winterslaap of zomerslaap doorgebracht kunnen hebben. Dat bespaart veel 

voedsel. Ook nu kennen we dieren die een winterslaap houden als de natuurlijke omstandigheden 

aanwezig zijn. Het is niet ondenkbaar, dat na de zondvloed meerdere dieren geen winterslaap meer 

houden omdat het klimatologisch niet meer nodig is. 

De aangevoerde overwegingen laten zien, dat er voor mens en dier ruim voldoende plaats is geweest 

in de ark. De nauwkeurigheid van de Bijbelse gegevens onderschrijft de betrouwbaarheid van de 

Bijbel, Gods Woord.  
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Verantwoording

Dit artikel is samengesteld uit gegevens uit enkele boeken en uit wat te vinden is op internet.

Aan te bevelen zijn de volgende boeken (alleen tweedehands te koop):

De ark in de branding (1976) door dr. W.J. Ouweneel

Op zoek naar de ark van Noach (1977) door Dave Balsiger en Charles E. Sellier jr.

De zondvloed (1960) door A.M. Rehwinkel

De samenstelling is gemaakt en geschreven door Jaap Noorlander 
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