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Op een donkere, heldere nacht kun je een met sterren 
bedekte hemel zien.  
Een ster is een hemellichaam, net als planeten, de zon 
en manen. 
Alleen is de hoeveelheid sterren in het heelal ontelbaar. 
Astronomen bestuderen het heelal met al  de hemel-
lichamen, zoals planeten, manen en ook sterren. 
 
In dit boek lees je meer over sterren. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is een ster? 
 Hoe ziet het leven van een ster eruit? 
 Hoe lang leeft onze zon? 
 Wat is de Melkweg? 
 Wat zijn sterrenbeelden? 
 Waarom zien we steeds een andere sterrenhemel? 
 Hoe werkt een radiotelescoop? 

1. Sterren1. Sterren  

Ik voel me bekeken. 

Logisch! Je bent  een 
superster. 



Er staan miljarden sterren aan de hemel. 
Van een grote afstand lijken ze allemaal het-
zelfde: glinsterende en twinkelende puntjes in 
de nacht. 
Toch is geen ster hetzelfde. Net als elk mens 
uniek is, geldt dat ook voor sterren.  
Toch hebben sterren wel een paar dezelfde 
kenmerken: 
1. Een ster bestaat altijd uit gas. Chemische 

stoffen reageren met elkaar. 
2. Een ster heeft de vorm van een bol. 
3. Een ster zweeft door het heelal. 
4. Een ster geeft licht en warmte. 
5. Een ster wordt geboren, maar sterft eens. 
 
Sterren verschillen: 
1. In grootte. De ene ster bevat meer gas dan 

de andere ster. 
2. In temperatuur. Dit heeft ook met de hoeveel-

heid gas te maken. 
3. In leeftijd. Er worden elke dag nieuwe ster-

ren geboren. Dagelijks sterven er 
ook sterren. 

2. Wat is een ster?2. Wat is een ster?  

 



3. Het leven van een ster3. Het leven van een ster  

Een gas– en stofwolk 
trekt zich samen in 
de ruimte tot een bol 
of een globule. 
Het is een ster in 
wording:de protoster. 

Het gas in de protoster stort 
in. Uit de chemische reactie 
binnenin ontstaan licht en 
warmte.  Nu pas is het een 
echte ster. 

Een hyperreus is een zware, grote 
ster met een enorme lichtsterkte. 
Een hyperreus is 1000 keer groter 
dan onze zon. 
Een hyperreus groeit, koelt af en 
wordt rood. 

Een rode reus bevat 
minder gas en is tien-
tallen keren groter dan 
onze zon.  
Ook de rode reus koelt 
af en kleurt rood. 

De ster nadert zijn 
einde en krimpt.  
Je noemt zo’n ster 
een neutronenster. 

De ster wordt ouder en ouder. 
Alleen in de buitenste laag heeft de 
ster nog brandstof. 
De ster klapt in elkaar (implodeert) 
en geeft enorm veel licht. 
Zo’n ster noem je een supernova. 

De kern van de ster 
klapt nu helemaal 
ineen en verdwijnt 
in een zwart gat. 

De rode reus wordt 
oud. De buitenste 
gaslaag dijt uit.  
Je noemt dit een 
planetaire nevel. 

witte 

De witte dwerg 
koelt verder af 
en krimpt 

De ster stopt met 
lichtgeven. 
De ster is nu een 
zwarte dwerg. 
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Hoe lang duurt het leven van een ster? 
Op de vorige bladzijde las je over de geboorte 
en de dood van een ster. 
Het leven van de ster kan verschillende kanten 
op gaan. Dat heeft alles te maken met de 
grootte van de gaswolk. 
Grote gaswolken zorgen voor grote sterren.  
Gek genoeg leven grote sterren korter, omdat 
ze hun brandstof  veel sneller verbranden. 
Kleinere sterren worden juist ouder. 
 
Onze zon is een vrij kleine ster in het heelal. 
De zon werd 4,5 miljard jaar geleden geboren 
uit een gaswolk. De zon is nog volop ster. 
Hieronder zie je wat er met de zon gaat 
gebeuren in de toekomst. 
Geleerden denken dat de zon een leeftijd van 
14 miljard jaar gaat halen. 
 

Het leven van de zon.  NU 



4. De zon4. De zon  

De zon is de enige ster die we overdag kunnen 
zien in ons zonnestelsel. Dat komt, doordat de 
zon de dichtstbijzijnde ster is. 
Nou, dichtbij? 
De afstand bedraagt altijd nog ongeveer 150 
miljoen kilometer (1). 
Het licht van de zon doet over die afstand ruim 
8 minuten. 
De zon staat op de meest perfecte afstand 
van de aarde. Een stuk dichterbij de zon zou 
het op aarde onleefbaar worden door de hitte. 
Een stuk verderaf  zou het op aarde veel te 
koud worden. 
Je ziet op het plaatje hiernaast de planeten uit 
ons zonnestelsel: 
De twee binnenplaneten, Venus en 
Mercurius tussen de zon en de aarde in. 
En de zes buitenplaneten waar de aarde 
juist tussen de zon en de planeten zit. 
Je ziet dat de zon een enorm groot is 
vergeleken met de planeten.  

Door die enorme massa 
houdt die reusachtige ster de 
planeten in een baan om zich 
heen. 

MERCURIUS AARDE JUPITER URANUS PLUTO 

VENUS MARS SATURNUS NEPTUNUS 

 

januari juli 
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De aarde vormt een onderdeel van een groot 
zonnestelsel. Het zijn de planeten uit het vorige 
hoofdstuk die rond de zon draaien. 
Het zonnestelsel ligt verborgen in een enorme 
groep sterren. Het zijn op zijn minst 200 miljard 
sterren. Men denkt dat het er in totaal wel 400 
miljard zijn. 
Deze enorme groep sterren noem je de 
Melkweg. De Melkweg heeft de vorm van een 
spiraal (1). Aan die spiraal zitten armen.  
De zon is gewoon een ster in de Melkweg.  
De zon zit in ‘één arm van de spiraal. In die ene 
arm draaien de negen planeten rond de zon. 
In de Melkweg vind je oude, maar ook nieuwe 
sterren. 
De Melkweg van opzij ziet eruit als een schotel 
die in het midden verdikt is. 
Een reis van de ene rand van de schotel naar de 
andere zou 100.000 lichtjaren duren.  
Dat is enorm lang als je weet dat één lichtjaar 
ongeveer 9,46 biljoen kilometer is. 
Lang heeft men gedacht dat de Melkweg het 

enige sterrenstelsel was.  
Nu weten geleerden dat er veel meer 
sterrenstelsels bestaan. 

5. De  Melkweg5. De  Melkweg  

Hier woon jij ! 

 

De zon 

Ik heb een melkallergie. 
En mag dus niet naar de 
Melkweg kijken. 



Op een heldere nacht zonder 
al te veel kunstlicht kun je de 
sterrenhemel goed bekijken. 
Nog beter met een verrekijker 
of  een telescoop. 
De sterren staan in een vast 
patroon aan de hemel.  
Je kunt langs zo’n patroon een 
denkbeeldige lijn trekken. 
Je noemt het patroon een 
sterrenbeeld.  
Er zijn 88 sterrenbeelden. 
Bekende sterrenbeelden zijn 
ontstaan uit verhalen uit de 
Griekse en Romeinse oud-
heid. Bijvoorbeeld:  Perseus 
(1). Stier (2), Leeuw (3), Twee-
lingen (4) maar ook de Grote 
Beer  (5) en de Kleine Beer (of  
steelpan) (6). 
 

6. De sterrenhemel6. De sterrenhemel  
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Later werden sterren ook belangrijk om de 
weg te vinden op zee.  
Veel sterrenbeelden hebben daarom namen 
die iets met de scheepvaart te maken 
hebben. 
Bijvoorbeeld: Achtersteven (het achterste 
deel van een scheepsromp) (1) en Kiel (2). 
 
Sterrenbeelden veranderen niet. De sterren 
blijven ten opzichte van elkaar op dezelfde 
plaats staan. 
Toch veranderen sterrenbeelden wel van 
plaats. Dat heeft alles te maken met onze 
aarde. Die draait rond de zon heen. De plaats 
van de aarde bepaalt welke sterrenbeelden 
we aan de hemel kunnen zien (3). 
In de winter zie je andere sterrenbeelden 
dan in de zomer. 
Wil je weten welke sterrenbeelden je 
vanavond kunt zien? 
Klik dan op de onderstaande link: 

 
Sterrenbeelden nu 
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2 

 

lente 

winter  

herfst 

zomer 
zon 
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http://www.astronova.nl/sterrenhemel-actueel.html


Godsdienst en sterrenkunde 
Sterrenkunde bestaat al tienduizenden jaren. 
Mensen zagen heel vroeger al een regelmaat in het 
heelal. De zon verscheen elke dag, de maan kwam 
en verdween met een zekere regelmaat.  
Hetzelfde gold voor sterren. In de ruimte heerste 
orde. Daarom wordt de ruimte ook wel kosmos 
genoemd. Kosmos is het Griekse woord voor orde. 
Men dacht dat met die orde en regelmaat God 
zeker iets te maken moest hebben. 
In die tijd werd de toekomst voorspeld door de 
stand van de sterren. Het kerstverhaal van de drie 
wijzen (1) die een ster achterna reizen om een 
nieuw geboren koning te vinden is daar een goed 
voorbeeld van.  
De telescoop 
Pas met de uitvinding van de telescoop in 1608 in 
Zeeland (2) verandert er veel. Sterren en planeten 
kunnen nu van dichterbij bekeken worden. 
Ook werden er nieuwe planeten ontdekt. 

Telescopen veranderen (3) en worden 
steeds beter. Sterrenkundigen kunnen 
de loop van planeten steeds beter in 
beeld brengen. Ook worden er sterren-
atlassen gemaakt. 

7. Sterrenkunde7. Sterrenkunde  
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Communicatie-antenne 

Besturingssysteem van de 
telescoop 

licht 

zonnepaneel 

Ruimte voor de 
instrumenten 

Moderne sterrenkunde 
In de 20e eeuw is een groot deel van de 
ruimte in kaart gebracht.  
Sterrenkundigen willen nu vooral weten hoe 
groot de ruimte is. Men weet dat de ruimte 
groeit. Geleerden zoeken naar antwoorden 
op vragen als: 
 Hoe is de kosmos ontstaan? 
 Is het heelal ontstaan door toeval? 
 Of is het heelal ontworpen voor leven? 
 Is er leven mogelijk op planeten buiten 

ons zonnestelsel? 
 Is de kosmos eindig? Of juist oneindig? 
 
Satellieten uitgerust met een telescoop (1), 
moderne radiotelescopen (2) en ruimte-
reizen zorgen ervoor dat de ruimte steeds 
meer geheimen prijsgeeft. 
Maar hoe meer geheimen er ontrafeld 
worden des te geheimzinniger lijkt het 
heelal te worden. 

Radiogolven laten ons dingen zien die 
we niet in zichtbaar licht kunnen zien. 

De schotel werkt als een 
spiegel. Alle radiogolven 
worden naar één punt 
gestuurd: de ontvanger. 

De ontvanger  

De ontvanger stuurt alle informatie naar 
een computer. De computer zet golven om 
in beeld. 
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Twinkelen 
Het lijkt of  sommige sterren twinkelen of  fonkelen.  
Dat getwinkel wordt veroorzaakt door de dampkring 
of  atmosfeer rond onze aarde. In de atmosfeer zitten 
allerlei gassen. Als het licht van een ster door de 
atmosfeer reist, wordt het licht weerspiegeld. 
Dat zien wij op aarde als het gefonkel van een ster. 

8. Sterrenweetjes8. Sterrenweetjes  

Terug in de tijd 
Als je naar een ster kijkt, kijk je terug in de tijd.  
Van sommige sterren duurt de reis van hun licht naar aarde 
miljoenen jaren. 
Dus als je naar een ster kijkt, kijk je eigenlijk hoe een ster er 
duizenden jaren geleden uitzag. 

Rode dwerg 
De meest voorkomende sterrensoort is de rode dwerg.  
Rode dwergen verbranden heel langzaam. Daardoor kunnen 
ze wel 100 biljoen jaar oud worden. Rode dwergen schijnen 

minder fel, omdat ze koeler zijn.  
Als ze ouder worden, neemt hun licht af, totdat 
het licht helemaal uitgaat.  
Onze zon is de bekendste rode dwerg. 

tijdmachine 

 



9. Filmpje9. Filmpje  

Het Klokhuis 

Sterrenkunde 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

sterrenkunde-chili/#q=sterrenkunde  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-sterrenkunde-chili/#q=sterrenkunde
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-sterrenkunde-chili/#q=sterrenkunde






http://www.kidsastronomy.com/stars.htm 
http://www.astronomie.nl/#!/encyclopedie/inleiding-sterrenkunde/_detail/

external_gli/sterren/ 

BronnenBronnen  



Colofon en voowaardenColofon en voowaarden  
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