
Zover wij weten is het universum meer dan 10 miljoen jaar geleden ontstaan 
door een gigantische kosmische explosie, die ook wel de “Big Bang” wordt 
genoemd. Er zijn ongeveer 100 miljard sterrenstelsels in het zichtbare universum. 
Het spiraalvormig sterrenstelsel waarin wij leven wordt Melkweg genoemd. 
Ons zonnestelsel bevindt zich op de Orion-arm van de Melkweg en onze zon 
is één van 100 miljard sterren in dit ene zonnestelsel. 
De zon
De zon is de 4,6 miljard jaar oude ster in het centrum van ons zonnestelsel en 
heeft een diameter van 1.392.000 km (864.949 mijl), ongeveer 109 keer de diame-
ter van de aarde. De zon bestaat uit ongeveer 74% waterstof en 25% helium, en de 
rest bestaat uit zuurstof, koolstof, neon, ijzer en andere stoffen. 

Het zichtbare oppervlak van de zon, de fotosfeer
genaamd, is ongeveer 300 km (186 mijl) dik en de 
temperatuur bedraagt 5500°C (10.000°F). Boven de 
fotosfeer is de chromosfeer, die ongeveer 10.000 km 
(6.214 mijl) dik is, die plasmastralen in de ruimte 
slingert. De magnetische stormen, ook wel Aurora 
genoemd, die de aarde rechtstreeks beïnvloeden, zijn 
te wijten aan chromosferische uitbarstingen, die grote 
hoeveelheden elektromagnetische energie afgeven.  

De gemiddelde afstand van de zon tot de aarde 
bedraagt 149.597.871 km (92.955.807 mijl), ook wel bekend als 1 astronomische 
eenheid (AU). Licht reist in ongeveer 8 minuten en 19 seconden van de zon naar 
de aarde. Het leven op aarde is afhankelijk van het licht en de warmte van zonlicht. 
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De vier terrestrische binnenplaneten draaien hun banen het dichtst bij de 
zon. De volgorde met betrekking van hun afstand tot de afstand tot de zon is 
als volgt.

Mercurius
Mercurius, de kleinste planeet en het dichtst bij de zon, is slechts iets groter dan 
de maan van de aarde. Het oppervlak van Mercurius lijkt erg op dat van de maan, 
bedekt met bergachtige streken en grote bassins vol met kraters. De atmosfeer 
bestaat grotendeels uit waterstof en helium. Het oppervlak wordt snel warm en koel 
ook weer erg snel af en bereikt temperaturen van 427°C (800°F) wanneer hij het 
dichtst bij de zon staat en daalt tot -179°C (-290°F) wanneer hij het verst weg van 
de zon is.

Aarde
Onze planeet is volledig uniek in het zonnestelsel. Andere planeten hebben atmosferen, 
seizoenen en weer, maar alleen de aarde heeft leven. De speciale positie van de aarde in 
het zonnestelsel - de derde planeet vanaf de zon, die in een baan van 149.597.871 km 
(92.955.807 mijl) draait - laat leven bestaan. Elke nog zo geringe verandering qua afstand 
zou het einde van het leven op onze planeet betekenen. 

Mercurius heeft 88 dagen nodig om één keer om de maan 
te bewegen in zijn ovaalvormige baan, waarbij hij op een 

afstand van bijna 47.000.000 km (29.000.000 mijl) ten 
opzichte van de zon komt. Hij reist met bijna 50 km (30 mijl) 

per seconde, wat sneller is dan elke andere planeet en 
daarom is hij vernoemd naar de Romeinse god Mercurius, 

de gevleugelde boodschapper. Het eerste ruimtevaartuig
dat Mercurius bezocht en fotografeerde was Mariner 10, 

enkele jaren later gevolgd door het MESSENGER-ruimtevaartuig.

Venus
Venus is het helderste hemellichaam in onze nachtelijke hemel na de maan en wordt 
soms de ochtend- of avondster genoemd. Hij is omgeven door een dichte, bewolkte 
atmosfeer, bestaande uit voornamelijk kooldioxide en stikstof, dat het zonlicht weerkaatst. 
We kunnen normaal gesproken niet door deze bewolkte laag kijken, maar de Magellaan-missie 
van NASA naar Venus maakt gebruik van een radar om foto’s van het oppervlak te 
maken. Venus is qua grootte vergelijkbaar met de aarde, met een equatoriale diameter 
van 12.104 km (7.521 mijl). Venus draait in de tegenovergestelde richting van de 
andere planeten, waardoor de zon op Venus in het Westen opgaat en in het Oosten 
weer ondergaat. Venus heeft 225 dagen om rond de zon te draaien en 243 dagen voor 
een rotatie om zijn eigen as; waardoor een dag op Venus 117 aarde-dagen duurt. Het 
oppervlak bestaat uit vulkanen en vlaktes. De twee belangrijkste vlakten zijn Ishtar 
Terra en Aphrodite Terra. 

Het Russische ruimteschip Venera 13 landde op
Venus maar overleefde slechts 127 minuten vanwege
de immense breekdruk en hoge temperatuur van het
oppervlak.  

De planeet Venus is vernoemd naar de Romeinse
godin van liefde en schoonheid.

Plasma-uitbarsting van de zon

Mercurius gezien vanaf het
MESSENGER-ruimtevaartuig

Een simulatie van Venus met
behulp van de

Magellaan-radargegevens
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Mars
Mars is de meest aardachtige planeet in het zonnestelsel. Hij heeft bergen, vulkanen, 
woestijnen, polaire ijskappen, seizoenen en weer. Er is geen vegetatie op Mars, hoewel 
het mogelijk is dat er ooit water was. Mars wordt vaak de Rode Planeet genoemd omdat 
hij veel roestig ijzerstof op zijn oppervlak heeft. Een dag op Mars duurt 41 minuten 
langer dan een dag op de aarde. Mars heeft een diameter die ongeveer de helft is van 
die van de aarde bedraagt en de laagste temperatuur op het oppervlak bedraagt -87ºC 
(-125ºF). Mars herbergt de hoogste top van het zonnestelsel, de uitgestorven vulkaan 
Mount Olympus. Met een hoogte van 27 km (16 mijl) is hij drie keer hoger dan de Mount 
Everest! Mars heeft ook het grootste ravijnsysteem, Valles Marineris. Mars heeft twee 
manen genaamd Phobos en Deimos. De eerste vlucht voorbij Mars vond plaats in 1965 

door het ruimteschip Mariner 4. De planeet is vernoemd 
naar Mars, de Romeinse oorlogsgod vanwege zijn 
bloedachtige kleur. De oude Egyptenaren noemden de 
planeet Her Desher, wat ‘De rode’ betekent. 
 

Voorbij de aardse planeten ligt de asteroïdengordel. 
Asteroïden zijn kleine, rotsachtige op sterren lijkende 
voorwerpen in de ruimte. Het grootste object in de 
asteroïdengordel is de dwergplaneet Ceres.

De maan
De maan is een 4,5 miljard jaar oud rotsblok in de ruimte en is de enige natuurlijke 
satelliet van de aarde. De meest waarschijnlijke theorie over hoe de maan is 
ontstaan, wordt de Giant Impact hypothese genoemd. Er wordt gedacht dat een 
planeet ter grootte van Mars tegen de aarde botste en het resulterende puin de 
maan vormde. Omdat de maan geen atmosfeer heeft, wordt deze constant gebombardeerd 
door meteorieten waardoor hij is bedekt met inslagkraters, enkele ervan zijn 
miljarden jaren oud. Het veranderende uiterlijk 
van de maan dat we van dag tot dag zien, staat 
bekend als de fasen van de maan en deze zijn 
afhankelijk van welk deel van de maan wordt 
verlicht door de zon terwijl het rond de aarde 
draait. In juli 1969 werd Apollo 11-commandant 
Neil Armstrong de eerste man die voet zette op 
de maan, met de beroemde woorden: “Het is 
een kleine stap voor de mens, een grote sprong 
voor de mensheid.”

De aarde is 4,6 miljard jaar oud en heeft een 
equatoriale diameter van 12.750 km (7.922 mijl). 

De rotatieas van de aarde is 23,45 graden 
gekanteld, waardoor de planeet zijn vier seizoenen 

heeft. Een deel van elk jaar wordt het noordelijk 
halfrond in de richting van de zon gekanteld en 

geniet van de zomer. Tegelijkertijd kantelt het 
zuidelijk halfrond weg van de zon, waardoor het 

winter is. Deze verandert weer alle zes maanden. 
In maart en september krijgen beide hemisferen 

een gelijke hoeveelheid zonlicht.

Bijna 70% van het aardoppervlak is bedekt door oceanen en de waterdamp in de 
atmosfeer is verantwoordelijk voor het grootste deel van het weer. De atmosfeer 
van de aarde bestaat voornamelijk uit stikstof en zuurstof en vormt een beschermende 
laag die ons beschermt tegen schadelijke zonnestraling en meteoren. 

De meeste planeten zijn vernoemd naar Romeinse goden en godinnen. De naam 'Aarde' is 
echter een oud Engels-Duits woord dat alleen maar grond betekent.

Jupiter
De grootste planeet in het zonnestelsel, Jupiter, heeft een kleine rotsachtige kern, 
omringd door een laag vloeibaar waterstof en helium. Jupiter is meer dan 1.335 keer 
groter dan de aarde en heeft een enigszins afgeplatte vorm aan de polen als gevolg van 
de hoge rotatiesnelheid.  

Jupiter heeft meer dan 60 manen. De vier grootste
manen, Ganymede, Io, Europa en Callisto, werden in
1610 ontdekt door de astronoom Galileo Galilei. Deze
vier manen staan bekend als de Galileïsche satellieten.
Io is de meest vulkanische planeet in ons hele zonnestelsel.
Ganymede is de grootste maan in het zonnestelsel,
groter dan Mercurius, en de enige maan met een eigen
magnetisch veld. Er wordt aangenomen dat er op Europa
twee keer zoveel water aanwezig kan zijn dan op de
aarde, omdat het ijsachtige oppervlak een grote oceaan
kan bedekken. Het oppervlak van Callisto is bedekt met oeroude kraters.

Daarna komen in het zonnestelsel de vier buitenste planeten, de gasreuzen, in 
volgorde van hun afstand tot de zon.

Een NASA-satellietbeeld
van de aarde

Imagen de la Luna de la
nave espacial Galileo 

Foto van Mars, gemaakt door
de Hubble telescoop.

Een foto van Io gemaakt door
het Galileo ruimtevaartuig  
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Saturnus
Galileo was de eerste die Saturnus door een
telescoop zag, in 1610. Saturnus schijnt niet zo
helder in de nachtelijke hemel als Jupiter en heeft
een zacht, geelachtig licht. Het uiterlijk lijkt op dat
van Jupiter, met een atmosfeer van voornamelijk
waterstof en helium en een centrale rotsachtige kern. In de bovenste atmosfeer 
zijn er supersnelle winden die wel 500 m (1.600 voet) per seconde kunnen bereiken. 
De sterkste orkaanachtige winden op aarde bereiken een snelheid van slechts 
110 m (360 voet) per seconde. 

Alle vier de gasreuzen hebben ringen maar geen enkele is zo magnifiek als die 
van Saturnus. De negen ringen bestaan uit kleine steen- en ijsdeeltjes, die 
waarschijnlijk zijn ontstaan toen de planeet werd gevormd of misschien zijn het 
overblijfselen zijn van uiteengevallen manen. Het ringensysteem van Saturnus 
beslaat duizenden kilometers (mijlen) gezien vanaf de planeet, maar de diepte 
van de primaire ringen bedraagt slechts ongeveer 10 meter (30 voet).

Saturnus heeft minstens 62 manen waarvan slechts 53 een naam hebben. De grootste 
maan, Titan, is de enige maan in het zonnestelsel met een eigen dikke, stikstofrijke 
atmosfeer, die kan lijken op de atmosfeer van de vroege aarde. Het is mogelijk dat de 
op twee na grootste maan van Saturnus, Rhea ook een ringsysteem heeft. Veel van de 
andere manen zijn erg klein, sommigen hebben een diameter van minder dan 10 km 
(6,2 mijl). Alle manen van Saturnus zijn vernoemd naar het ras van Griekse goden 
genaamd de Titanen.

In 1979 was Pioneer 11 het eerste ruimtevaartuig dat Saturnus bereikte. In de jaren 
tachtig ontdekten de ruimtevaartuigen Voyager 1 en Voyager 2 van de NASA als 
eersten dat de ringen van Saturnus hoofdzakelijk uit ijs bestaan. 

Saturnus is vernoemd naar de Romeinse god van de landbouw. 

De grote rode vlek op Jupiter is in feite een gigantische storm, tweemaal zo groot als 
de Aarde, die al meer dan 300 jaar wordt waargenomen. In laatste tijd zijn drie ander 
stormen samengevoegd en vormen nu de kleine rode vlek, die ongeveer zo groot is 
als de grote rode vlek.

In 1973 werd Pioneer 10 het eerste ruimtevaartuig dat voorbij de asteroïdengordel 
naar Jupiter onderweg was. 
Sindsdien zijn zowel de Voyager als de Galileo-orbiter voorbij Jupiter gevlogen. In juli 
2016 arriveerde het Juno-ruimtevaartuig, gelanceerd in 2011, in een baan rond 
Jupiter en stuurt nu wetenschappelijke gegevens terug naar de aarde.

In de Romeinse mythologie was Jupiter de koning van 
de goden en de god van de hemel en de donder.  
Een toepasselijke naam voor onze grootste planeet!

Uranus
Enorme, ijzige Uranus is de zevende planeet gezien vanaf
de zon en de op twee na grootste planeet in ons zonnestelsel.
Oude waarnemers dachten dat er vijf planeten waren plus
de aarde, de zon en de maan. Dus toen William Herschel
Uranus in 1781 ontdekte, was het de eerste keer in de
moderne geschiedenis dat een andere planeet werd
ontdekt. 

Uranus en Neptunus worden ook vaak de ijsreuzen
genoemd. De atmosfeer op Uranus is hetzelfde als die van
Neptunus en beide zijn qua samenstelling verschillend van
Jupiter en Saturnus. De atmosfeer op Uranus bevat wel waterstof en helium, maar ook ijs, 
ammoniak en methaan. Door het methaan krijgt Uranus zijn blauwgroene kleur. Uranus is 
de koudste planeet in het zonnestelsel, met een minimumtemperatuur van -224°C 
(-371°F). 

Uranus is de enige planeet waarvan de evenaar bijna haaks op zijn baan staat, waardoor 
het lijkt dat hij op zijn zijkant lijkt te draaien op zijn orbitale baan. Net als Venus draait 
Uranus van oost naar west en heeft hij 84 aardse jaren nodig om één keer rond de zon te 
draaien. 

Uranus heeft 27 bekende manen die allemaal zijn vernoemd naar personages uit de 
werken van de beroemde auteurs Shakespeare en Pope. De vijf belangrijkste manen 
heten Miranda, Ariel, Umbriel, Titania en Oberon. Miranda is de kleinste van de vijf 
hoofdmanen en het oppervlak ervan is anders dan alle andere manen die we kennen,
met een gigantische kloof die twaalf keer dieper is dan de Grand Canyon. 
Het meeste van wat we weten over Uranus is te danken aan de flyby van het 
ruimtevaartuig Voyager 2 in 1986. Uranus is vernoemd naar de Griekse god
van de hemel. 

Saturnus met zes van
zijn manen, een montage
van foto’s van Voyager 1

De grote rode vlek van
Jupiter gefotografeerd

door Voyager 1 

Uranus met zijn vijf
hoofdmanen, een

montage van foto’s
van Voyager 2
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En verder... 
Voorbij aan Neptunus is een schijfvormig gebied genaamd de Kuipergordel, vernoemd 
naar de astronoom Gerard Kuiper. De dwergplaneten Pluto en Eris liggen in dit verre, 
verre gebied van het zonnestelsel.  

Vanaf de jaren 1930 toen hij werd geclassificeerd, tot 2006 werd Pluto beschouwd als 
de negende en kleinste planeet in het zonnestelsel. Maar in 2005 werd Eris, die 27% 
groter is dan Pluto, diep in de Kuipergordel ontdekt. In 2006 besloot de Internationale 
Astronomische Unie dat een nieuwe classificatie nodig was en dat Pluto, Eris en de 
asteroïde Ceres de eerste dwergplaneten werden. Haumea en Makemake zijn nu ook 
geclassificeerd als dwergplaneten.  

In 2015 was het ruimtevaartuig New Horizons, gelanceerd in 2008, de eerste die Pluto 
en de Kuipergordel bezocht.  

Neptunus
Neptunus werd ontdekt door de Duitse astronoom Galle in 1846. De atmosfeer op 
Neptunus lijkt op die van Uranus met waterstof en helium maar ook met ijs, ammoniak 
en methaan. Methaan en een ander onbekend element zorgen voor de felle 
blauwe kleur van Neptunus. Neptunus staat 30 keer zo ver weg van de zon dan de 
aarde. In 2011 voltooide Neptunus zijn eerste baan van 165 jaar rond de zon 
sinds de ontdekking ervan in 1846.

Het meeste van wat we weten over Neptunus is te danken aan de flyby van het 
ruimtevaartuig Voyager 2 in 1989. Voyager 2 ontdekte een ovaalvormige grote 
donkere vlek op het zuidelijk halfrond van Neptunus. Deze vlek was een orkaan, 

groot genoeg om de hele aarde in op te 
slokken, die tegen de klok in draait met een 
snelheid van bijna 1.200 km (750 mijl) per uur.

Voyager 2 ontdekte ook zes van de 13 
bekende manen van Neptunus. Neptunus 
grootste maan, Triton, werd ontdekt door 
William Lassell, slechts 17 dagen na de 
ontdekking van Neptunus. Triton draait om 
Neptunus in de tegenovergestelde richting van 
alle andere grote planetaire manen. Dit komt 
waarschijnlijk omdat hij in de ban wordt 
gehouden door de zwaartekracht van Neptunus. 
Het is misschien ooit een dwergplaneet in de 
Kuipergordel geweest. Triton is het koudste 

object dat tot nu toe is gemeten in het zonnestelsel, met oppervlaktetemperaturen 
van ongeveer -235°C (-391°F). IJsvulkanen op het oppervlak van Triton stoten 
vloeibare stikstof, methaan en stof uit, dat bevriest en weer als sneeuw op het 
oppervlak valt. Voyager 2 nam een foto van een ijsvulkaan die 8 km (5 mijl) de 
lucht in schoot.
Neptunus is vernoemd naar de Romeinse god van de zee en zijn manen zijn 
vernoemd naar andere zeegoden en nimfen uit de Griekse mythologie.

Voyager 2-foto van Neptunus

Het concept van een kunstenaar van Eris en zijn maan Dysnomia


