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 1. nleiding  

De maan is een bijzonder hemellichaam. 
Vanaf  de aarde kun je de maan langzaam zien groeien.  
In dit boek lees je meer over de maan.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is een maan? 
 Hoe is de maan ontstaan? 
 Wat hebben onze maanden met de maan te maken? 
 Waarom zien we vanaf  de aarde de maan maar van één 

kant? 
 Wanneer landden de eerste mensen op de maan? 
 Hoe is het weer op de maan? 
 Hoe ziet het landschap er op de maan uit? 
 Wat hebben eb en vloed met de maan te maken? 
 



De maan 
De maan draait rond onze planeet de aarde (1). 
In ons heelal is het niet de enige maan . 
Er zijn ook andere planeten waar één of  meer-
dere manen omheen draaien 
Rond de planeet Mars draaien twee manen (2).  
En de planeet Jupiter heeft maar liefst  63 
manen. 
 
Wanneer noem je iets een maan? 
Je noemt een maan ook wel een hemellichaam. 
Als een hemellichaam in een baan rond een 
planeet draait, noem je het een maan. 
Een maan wordt ook wel een natuurlijke 
satelliet genoemd, want, rond onze aarde 
draaien ook door mensen gemaakte kunst-
manen of  satellieten (3). 
Zo’n maan blijft in een baan rond een planeet 
draaien door de zwaartekracht van de aarde. 
De zwaartekracht is een sterke kracht die 
hemellichamen en planeten in een groep bij 
elkaar houdt. 

 2. Wat is een maan? 

maan 

aarde 
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Hoe is de maan ontstaan? 
Over die vraag hebben veel geleerden 
nagedacht.  
Geleerden denken dat dat zo gegaan is: 

 

 3.Het ontstaan van de maan 
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Ongeveer 4 ½ miljard jaar geleden 
naderde de planeet Theia de planeet 
aarde.  Theia had ongeveer de grootte 
van de planeet Mars. 11  
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De botsing die volgt, is 
enorm en veroorzaakt een 
verschrikkelijke hitte. 
De brokstukken van beide 
planeten vliegen rond in de 
ruimte. 

 De aarde veranderde door 
de klap van een rechte in 
een schuine stand.  
De brokstukken vlogen rond 
in een baan rond de aarde. 
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De brokstukken klonteren in 
de ruimte samen tot de maan 
die we nu kennen. 33  

44  
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Maand 
In precies 29 dagen, 12 uren, 44 minuten en bijna 2,8 
seconden draait de maan in een baan rond de aarde.  
Die tijd hebben we een maand  genoemd. 
Door de onnauwkeurige tijdmeting van vroeger hebben 
we nog steeds  maanden van 30 dagen, 31 dagen en één 
maand van 28 of  29 dagen aan overgehouden. 
Verlicht en onverlicht 
Tijdens zo’n ronde in een maand zie je de maan heel 
langzaam veranderen. De maan blijft op zich hetzelfde, 
maar het deel dat verlicht wordt, verandert. We kunnen 
de maan goed zien, omdat de maan verlicht wordt door 
de zon. De maan werkt als een spiegel. Soms verlicht de 
zon een groot deel, soms een klein deel van de maan. 
De maan groeit volgens een vast patroon: 

 4. De maan en de maanden 
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1. De nieuwe maan. Dit is het begin.  De maan is nog onverlicht. 
2. De wassende maan. Wassen betekent toenemen (groeien). 
3. Het eerste kwartier. De maan heeft een kwart van haar baan 
rond de aarde afgelegd. Zij is voor de helft verlicht. 
4. De volle maan. De maan is op de helft van haar baan. 
5. De krimpende maan. Het verlichte deel neemt nu juist af. 
6. Het laatste kwartier. Dit is het laatste kwart van haar reis. 

7. Een nieuwe maan. Na ruim 29 dagen 
is de maan weer onverlicht. 
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Voorkant 
Mensen hebben al heel lang de maan vanaf  
de aarde bekeken en bestudeerd. 
Als je de maan vanaf  de aarde bekijkt, zie je 
altijd dezelfde kant van de maan. Dus de 
achterkant van de maan kan niet bekeken 
worden vanaf  de aarde. 
 
Even snel 
De maan draait om de aarde heen, maar de 
maan draait zelf  ook om haar eigen as.   
De aarde draait ook om haar eigen as, net 
zo snel als de maan (1).  
Op die manier kijk je altijd tegen dezelfde 
kant aan. 
Dat veranderde allemaal zo’n 50 jaar 
geleden toen de mens de ruimte ging 
verkennen met raketten.  
Vanaf  dat moment kon zowel de voorkant (2) 
als de achterkant (3) van dit hemellichaam 
bekeken worden. 

 5. Kijken naar de maan 
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Maanreis 
In 1969 bereiken de Amerikanen voor het 
eerst de maan. Ze landden met een 
maanlander op het maanoppervlak (1). 
Zo zette de eerste mens, Neil Armstrong (2) 
zijn stappen op de maan.  
Daarna zouden nog vele maanreizen 
volgen.  
 
Onderzoek 
Er werd onderzoek gedaan naar de maan. 
Er werden stenen (3), stukken rots en 
maanstof  meegenomen. 
Vanaf  dat moment kwam de mens steeds 
meer te weten over de maan. 
Ook heeft men de maan beter in kaart 
kunnen brengen (4). 
Men liet ook allerlei apparaten achter 
waarmee warmte, magnetisme en bevingen 
werden gemeten. 
Ook kon men voor het eerst vanaf  de maan 
naar de aarde kijken (5). 

 6. Landing op de maan 
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Gaslaag 
Rond onze aarde zit een laag van gassen.  
Die gassen zorgen voor ons weer.  
Ze zorgen voor wolken, wind, regen en sneeuw. 
Die gaslaag noem je ook wel de atmosfeer (1) 
In de atmosfeer zit ook zuurstof. Dat hebben 
mensen en dieren nodig om te ademen. 
Geen weer 
Rond de maan vind je geen atmosfeer. 
Daardoor is er op de maan ook geen weer.  
Er valt op de maan geen regen of  sneeuw en 
ook waait het er niet. De vlag wappert niet, er zit 
bovenin een stok, zodat hij niet slap hangt (2). 
De voetstappen van de astronauten blijven op 
die manier nog eeuwen bewaard. 
Temperatuur 
De temperatuur op de maan kan heel erg 
wisselen. In de middag wordt het heel erg heet. 
Het kan er wel meer dan 100 graden Celsius 
worden. Bij die temperatuur gaat water koken.  
In de nacht kan het wel 175 graden vriezen.  
Dat is vreselijk koud. 
Je begrijpt dat astronauten daarom een speciale 

uitrusting droegen met 
zuurstof  om te kunnen 
overleven op de maan. 

 7. Het weer op de maan 
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Kraters 
Op de maan vind je veel kraters (1).  
Het zijn grote of  kleinere gaten die de vorm 
hebben van een kom.  
Die kraters zijn heel lang geleden ontstaan. 
Stenen vielen met een grote snelheid vanuit 
de ruimte boven op de maan. Zo’n steen 
noem je ook wel een meteoriet (2). 
Kraters vind je niet alleen op de maan.  
Je kunt ze vinden op alle planeten, ook op 
de aarde. 
Vulkanen  
Op de maan zijn vroeger ook vulkanen uit-
gebarsten. Uit de maan kwam vloeibaar ge-
steente of  lava uit de bodem. Dat lava liep 
soms in de kraters.  
Dat werden donkere plekken op de maan 
(3). Heel vroeger dacht men dat die donkere 
plekken zeeën waren op de maan. 
Later dacht men juist dat de maan kurk-
droog was.  
In 2009 ontdekte men “water “ op de maan. 
In het stof  van de maan ontdekte men 

resten ijs. 
Maar echt water is er 
nooit gevonden. 

 8. Het maanlandschap 
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 9. Eb en vloed 

Hoog en laag water 
De maan staat ver weg van onze aarde. 
Misschien denk je dat de maneschijn het enige 
is wat we van de maan krijgen. 
Als je wel eens aan de kust bent geweest, heb 
je gezien dat het water hoog of  laag kan 
staan.  
Laag water noem je eb (A)) en hoog water 
wordt vloed (B) genoemd. 
De maan, de zon en het draaien van de aarde 
zorgen voor eb en vloed. Het werkt zo: 

De maan (2) werkt als een soort magneet. 
Ze oefent een kracht uit op de aarde.  
Je noemt het zwaartekracht. 
Die zwaartekracht trekt al het water op 
aarde naar één plek.  
Op die plek ontstaat vloed. 
Hetzelfde verhaal geldt voor de zon (3). 
Die trekt ook aan de aarde, 
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vloed vloed 

eb 

eb 

De aarde draait langzaam rond. Daardoor trekken 
zon en maan steeds aan een ander stuk van het 
water op aarde.  
Waar geen zwaartekracnt is, ontstaat eb. 
In een etmaal (24 uur) is het twee keer vloed en 
twee keer eb (1). 

AA  BB  

avond 

ochtend middag 

nacht 

11  



Volle maan 
Er zijn mensen die geloven dat er bij volle maan vreemde 
dingen gebeuren. Sommige mensen denken dat er bij 
volle maan bijvoorbeeld meer ongelukken gebeuren. Ze 
denken ook dat mensen en dieren minder rustig zijn bij 
volle maan. 
 
De weerwolf 
Daar komt misschien ook het verhaal van de weerwolf  
vandaan.  
De weerwolf  is een mens die bij volle maan langzaam 
verandert in een wolf. Tijdens die nacht moet hij een 
mens of  dier doden om weer mens te kunnen worden. 
 
Heksen 
Ook geloofde men dat heksen rond volle maan het 
meeste toverkracht hadden. Dus rond volle maan was 
het oppassen geblazen voor heksen.  
Veel heksen kwamen bij volle maan samen in het bos. 
 
Maanziek 
Men dacht vroeger dat mensen bij volle maan opeens 
gek konden worden. Men zei dan dat iemand maanziek 

geworden was. 
 

 

 10. De maan in verhalen 

 



 De maan is kleiner dan de arde. De maan 
past vier keer in de aarde. 

 De afstand tussen de aarde en de maan is 
ruim 384.000 kilometer. 

 Die reis duurt met een auto 130 dagen  en 
dan rijd je dag en nacht door. 

 Met een raket duurt de reis maar 13 uur. 
 De aarde en de maan zijn ongeveer even 

oud. Ze zijn beiden ongeveer vier en een 
half  miljard jaar oud. 

 Als je op aarde 30 kilo weegt, weeg je op 
de maan opeens maar 5 kilo. Op de maan 
wordt alles 6 keer lichter. Daarom lijken 
maanwandelaars een beetje op kangoe-
roes 

 Een ruimtepak van een astronaut weegt 
maar liefst 80 kilogram. Op de maan 
gelukkig maar ruim 13 kilo. 

 Het komt wel eens voor dat er een maand 
is zonder volle maan. Dat gebeurt wel 
eens in februari. Dan hebben maart of  
april opeens twee volle manen. 

 11. Maanweetjes 

Nog 2 maanden Nog 13 uur 

72 kilogram 

12 kilogram 



 12. Filmpjes 

Het Klokhuis: Maan 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/

het-klokhuis-maan/#q=maan 

Eb en vloed 

Klik hier 
https://www.schooltv.nl/video/

hoe-ontstaan-eb-en-vloed-dankzij
-de-zwaartekracht-van-de-maan/

https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-maan/#q=maan
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-maan/#q=maan
https://www.schooltv.nl/video/hoe-ontstaan-eb-en-vloed-dankzij-de-zwaartekracht-van-de-maan/#q=eb%20en%20vloed
https://www.schooltv.nl/video/hoe-ontstaan-eb-en-vloed-dankzij-de-zwaartekracht-van-de-maan/#q=eb%20en%20vloed
https://www.schooltv.nl/video/hoe-ontstaan-eb-en-vloed-dankzij-de-zwaartekracht-van-de-maan/#q=eb%20en%20vloed






 Bronnen 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/MOON 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/time/moon/facts.htm  

http://kids.niehs.nih.gov/lunar/home.htm  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Maan
http://en.wikipedia.org/wiki/MOON
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/time/moon/facts.htm
http://kids.niehs.nih.gov/lunar/home.htm
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