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 Mars 

De planeet Mars is dor, droog en rotsachtig.  
Ook lijkt er op Mars geen leven mogelijk te zijn.  
Toch hebben onderzoekers heel veel interesse in deze 
rode planeet.  
 
In dit boek lees je meer over de planeet Mars. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Welke andere planeten maken samen met Mars een 

baan rond de zon? 
 Hoe komt Mars aan haar naam? 
 Hoe komt Mars aan haar rode kleur? 
 Wat zijn de overeenkomsten tussen Mars en de aarde? 
 Hoe komt het dat men heel vroeger dacht dat er 

kanalen op Mars waren? 
 Waarom speelt Mars een rol in veel boeken, films en 

spelletjes? 
 Hoe heten de twee manen van Mars? 
 Hoe ziet het landschap op Mars eruit? 
 Op welke manieren doen geleerden onderzoek naar 

Mars? 



 1. Ons zonnestelsel 

Mercurius 

Venus 

Aarde 

Mars 

Jupiter 

Saturnus 

Uranus 

Neptunus 

Zon 

De zon 

De zon is een superster. 
Deze ster is het middelpunt van ons zonne-
stelsel (A). 
De grootte van de zon houdt 8 planeten in 
haar greep. 
Ze draaien in een baan rond de zon. 
Eén rondje rond de zon duurt voor de aarde 
365 dagen. We noemen het een jaar. 
 
De planeten 
Er zijn planeten dichtbij de zon. 
Ze zijn heet. 
De planeten ver van de zon zijn ijskoud. 
De namen van de planeten in ons zonne-
stelsel zijn: 
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 2. De rode planeet 

Romeinse god 

De planeet Mars is genoemd naar de 
Romeinse god Mars (1) Mars was de 
god van de oorlog en vruchtbaarheid, 
maar ook de beschermer van het vee. 
Buren 
De planeet Mars is de buurplaneet van 
de aarde (2) Mars is een stuk kleiner 
dan de aarde. Vanuit de ruimte ziet de 
aarde er vooral blauwwit uit.  
Dat komt door de oceanen.  
Die komen op Mars niet voor. 
De kleur van Mars is rood tot rood-
bruin.  
Op Mars vind je veel woestijnen die uit 
dun stof  bestaan. De stofdeeltjes zijn 
hele kleine stukjes ijzer uit de grond. 
Dit ijzer roest en geeft Mars een rode 
kleur.  
Vooral als het hard waait, komt het 
stof  op andere plekken terecht (3).  
Op die manier verandert Mars steeds 
een beetje van kleur. 
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 3. Mars en de aarde 

Overeenkomsten 
Mensen bestuderen Mars al heel lang.  
Na de aarde weten we van alle planeten het 
meest over Mars. Dat komt, omdat Mars veel 
op de aarde lijkt. Mars en de aarde hebben de 
volgende overeenkomsten: 
1. Mars heeft net als de aarde een noordpool  

(A) en een zuidpool (B) waar het erg koud 
is. 

2. Mars heeft ook vier seizoenen die lijken op 
onze lente, zomer, herfst en winter. 

3. Mars heeft net als de aarde ook valleien 
(C), zandduinen (D) en vulkanen (E). 

Een lang jaar 
Er is wel een belangrijk verschil.  
Op de aarde duurt een jaar 365 dagen.  
Mars doet er veel langer over om een baan 
rond de zon te maken. Mars doet er 687 
dagen over. Dat is dus een veel langer jaar. 
Daarom duren de seizoenen op Mars ook veel 
langer.  
En het wordt ook veel kouder op Mars. 
Een dag en een nacht duren op Mars 24 uur 
en 36 minuten. Dat is bijna gelijk aan de 
Aarde met haar 24 uur. 
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 4. Leven op Mars? 

BB  

Een misverstand 

Mars lijkt op de aarde. Op de aarde is leven.  
Zou er op Mars dan ook leven zijn? 
Daar zijn mensen al heel lang nieuwsgierig naar. 
Rond 1900 zag de Italiaanse geleerde Giovanni 
Schiaparelli (1) door zijn telescoop groeven (2) op 
Mars.  
Hij schreef  het op in een aantekenboekje.  
Hij gebruikte het Italiaanse woord voor groef: 
canali. Dat woord canali (groef) werd later 
verkeerd vertaald in het woord kanaal. 
Een kanaal was op aarde recht en altijd door 
mensen gegraven. Dat kon nu, maar ook vroeger  
gebeurd zijn. 
Zelfs geleerden gingen door dit misverstand 
fantaseren over levende wezens op Mars. 
Schrijvers en filmmakers fantaseerden er ook op 
los. 
Water 
Veel later ontdekte men dat er geen vloeibaar water 
op Mars was. Vroeger moet er wel water geweest 
zijn. Dat was duidelijk te zien aan allerlei sporen in 
het landschap. Die sporen waren achtergelaten 
door stromend water (3). 
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 5. Mars en fantasie 

Boeken 

Je weet dat mensen niet stopten 
met fantaseren. Ook toen men 
allang wist dat er geen leven was 
op Mars. 
Eerst waren er de boeken en de 
strips (1). 
Ze gingen meestal over mensen 
die Mars bezochten.  
Of  het waren vreemde wezens 
van Mars die de aarde bezochten. 
Om het extra spannend te maken 
waren die marsmannetjes altijd 
kwaadaardig. 
Films 
Later verschenen er allerlei films 
(2) die over hetzelfde onderwerp 
gingen als de boeken. 
Speelgoed 
Nog later verscheen er speel-
goed (3), zoals poppen, bord-
spelen en computerspelen. 
 

11  

22  

33  



 6. Een kijkje op Mars 

De maan 

Rond de aarde draait de maan (1).  
De maan draait om haar eigen as. 
Maar de maan maakt ook een baan rond 
de aarde. 
Die baan duurt een maand. 
 
De manen van Mars 
Mars heeft twee manen: Deimos (2) en 
Phobos (3). 
De twee manen zijn niet zo mooi rond. 
Ze lijken meer op aardappels. 
Het zijn twee stukken rots die over-
bleven in de ruimte, nadat alle planeten 
waren gevormd. 
Ook de twee manen maken een baan 
rond de planeet Mars. 
De twee manen zijn maar klein. 
Als je op deze twee manen zou lopen, 
ben je duizend keer lichter dan op 
aarde. 
Op onze aardse maan ben je maar zes 
keer lichter dan op aarde. 
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Water 

Er moet ooit water  als vloeistof  geweest zijn 
op Mars. Waarom is het verdwenen?  
Men denkt dat het water in de ruimte 
verdween. 
Water op Mars komt voor als: 
1. IJs op de poolkappen (A) van de planeet, 

maar ook als ijs in de grond. 
2. Damp in de lucht rond Mars, maar dat is 

maar heel weinig. 
3. Water in zout. Je noemt het pekel. Het zout 

heeft alle vocht opgezogen. 
Onderzoekers proberen nog steeds een ant-
woord te vinden op de vraag hoe Mars zo’n 
droge planeet geworden is. 
Het landschap 
Tussen de bergen van Mars (B) vind je grote 
valleien. Ze zijn ontstaan door de beweging 
van de buitenste laag van de planeet. 
Op Mars kun je in het westen vijf  enorme 
vulkanen vinden. De grootste vulkaan, 
Olympus Mons (C), is breder dan Engeland en 
is maar liefst 26 kilometer hoog. Dat is drie 
keer zo hoog als de Mount Everest, de hoogste 
berg op Aarde. De vulkanen op Mars zijn niet 
actief. 
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Kraters 

Foto’s van het oppervlak van Mars laten 
zien dat er veel kraters (1) zijn.  
Die kraters zijn miljarden jaren geleden 
ontstaan door de inslag van resten puin 
uit de ruimte. Zo’n ruimtesteen noem je 
een meteoriet (2).  
De grootste krater, de Hellas Planitia (3) is 
1800 km breed en is zo groot dat half  
Europa er in zou passen. 

7. Onderzoek 

Telescoop en satelliet 

Al sinds 1600 wordt Mars onderzocht met 
een eenvoudige telescoop (1).  
Vanaf 1960 gaan telescopen in satellieten 
(2) de ruimte in. Een satelliet wordt ook wel 
een kunstmaan genoemd. Net als een echte 
maan maakt de satelliet een baan rond een 
planeet. Mars kan in die tijd van veel dichter-
bij bekeken worden. 
In 1964 sturen de Amerikanen een 
onbemand ruimtevaartuig (3)  met een 
camera naar Mars. 
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De Viking 1 en 2 

In augustus 1975 werd de Viking 1 gelanceerd.  
Een maand later vertrok de Viking 2 naar Mars.  
De Viking 1 en 2 moesten onderzoeken of  er leven 
op Mars was. Beide Vikingen bestonden uit twee 
delen: een orbiter (1) en een lander (2).  
De orbiter bleef  in een baan om Mars heen draaien. 
De lander daalde af  en landde op Mars. De Viking 1 
en 2 bereikten Mars na een reis van een jaar. 
De Spirit 
In juni 2003 werd deze robotwagen die vastzat aan 
een lander gelanceerd. De lander met voertuig zat 
verpakt in luchtkussens (3) en stuiterde ongeveer 
een kilometer over het oppervlak van Mars. 
De luchtkussens liepen leeg en het voertuig rolde 
van de lander af. De Spirit was geland om te zoeken 
naar water op Mars. 
Curiosity 
Op dit moment rijdt het ruimtevoertuig Curiosity  
rond. Curiosity is een rijdend laboratorium dat 
onderzoek op Mars doet naar: 
1. Het klimaat. 
2. De mogelijkheid van leven. 
3. De bodem 
4. De mogelijkheid van een bemande vlucht naar 

Mars. 



 8. Filmpje 

Het Klokhuis: Mars 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

mars/#q=mars  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mars/#q=mars
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-mars/#q=mars






 Bronnen 

http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMQ87WJD1E_OurUniverse_0.html 

http://www.aeronomie.be/nl/thema/atmosferen/mars/marsdetail.htm#rood 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mars_%28planeet%29 
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