
 

Wat zie jij in de sterren? 
 
 
Dit weekend is het weer zover: de Landelijke Sterrenkijkdagen. Op 19-20-21 maart is er extra 
aandacht voor wat je in het donker ziet als je omhoog kijkt. Kijk je mee via ons YouTube kanaal? 
 
Wat is er allemaal te zien? 
Als je naar de nachtelijke hemel kijkt dan zie je allemaal lichtpuntjes; de sterren. Misschien zie je wel 
de maan! Maar hoe komt het dat je de maan soms niet ziet? Even kort uitgelegd.. 
Elke planeet heeft manen, dus de aarde ook. Nou ja, de aarde heeft er één. Manen draaien om 
planeten en hebben een bepaalde snelheid. Dat geldt ook voor onze maan. Het rondje dat onze 
maan rondom de aarde maakt, duurt ongeveer 29 dagen en heet: maancyclus.  
De zon staat bovenaan de afbeelding. De zon beschijnt de maan (kleinste bolletje), en weerkaatst dat 
licht naar de aarde (bolletje op de lijn). De aarde maakt schaduw op de maan, dus elke dag is die 
schaduw groter of kleiner.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maan 

De afbeeldingen onderaan tonen de verschillende fasen van de maan zoals ze eruitziet vanaf het 
noordelijk halfrond.  

1: nieuwe maan    6: afnemende maan 
2: jonge maansikkel    7: laatste kwartier 
3: eerste kwartier    8: asgrauwe maan 
4: wassende maan   9: nieuwe maan 
5: volle maan     
 

 

Ontdek nog meer over onze maan! 
1. Ga in het donker naar buiten of kijk uit het raam. 
2. Zie je de maan? Teken in het eerste vakje de maan die je 

vanavond ziet. 
Vind je het leuk? Probeer de maan dan een paar dagen te tekenen. Neemt de maan toe of 
juist af? 

 
 
 
 
 
 

   

 
 

Tip: 

Met een verrekijker kun je de maan 

heel goed bekijken. Je ziet de vele 

kraters die veroorzaakt zijn door 
neergestorte stenen. Die 

ruimtestenen worden meteorieten 

genoemd. 

 



 

De Helderse Vallei stelt deze natuurwerkbladen gratis beschikbaar. Draag jij bij aan natuureducatie? 

Steun ons dan via de ‘Givt’ app (gratis downloaden) of scan de QR code. 

 
3. Kijk naar de maan. Zie je de schaduw van de aarde? Kun je in de tekening  

hieronder dan ook de maan tekenen waar hij op dit moment staat? Kijk goed naar  
de afbeelding op de vorige bladzijde. 

 
 
Een heldere ster 
Sterren staan met miljoenen aan onze nachthemel. Als het helder is kun je ze goed zien als 
lichtpuntjes in het donker. Elke ster is een grote hete gasbol, die zweeft door het heelal. Alle sterren 
zijn wel verschillend. Ze verschillen in grootte, in temperatuur en in leeftijd. 
 

Doordat de aarde beweegt zien wij de sterren niet altijd op dezelfde plek. Eén ster staat wel altijd op 
dezelfde plek, vanaf de aarde gezien. Dit is de Poolster. De Poolster is duizenden jaren bekend omdat 
je zo precies in een heldere nacht kon zien waar het noorden is! 
Om de ster te vinden aan de hemel is het handig om eerst het 
sterrenbeeld de Grote Beer te zoeken. Sterrenbeelden zijn 
vroeger, met fantasie, bedacht om alle sterrenstipjes aan de 
hemel uit elkaar te houden.  
 

Zoek de Poolster! 
1. Ga naar buiten of kijk uit het raam. 
2. De Grote Beer lijkt op een steelpannetje. Zoek deze in 

de nachthemel.  
- Gebruik je duim en wijsvinger en plaats deze precies 
aan de zijkant van de pan. 
- Maak in gedachten een rechte lijn die 5x zolang is als 
de afstand tussen je duim en wijsvinger.  
- Je komt nu uit bij een ster die duidelijk te zien is. Dat is 
de Polaris ook wel Poolster genoemd.  

3. Controleer nu met een kompas of je gevonden ster in het noorden staat. Dan is het de 
poolster! 

 
Uitdaging 
Zoek nog meer sterrenbeelden in de lucht zoals Kreeft, Boogschutter of andere.  
Of gebruik je eigen fantasie.. Welke mooie vormen zie je allemaal? 

 
Kijk voor meer informatie op: 
https://www.knvws.nl/  
www.allesoversterrenkunde.nl 
Via de app: NightSky 

 
 

https://www.knvws.nl/actueel/landelijke-sterrenkijkdagen-2021/
http://www.allesoversterrenkunde.nl/

