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1. Inleiding 

In ons zonnestelsel vormt de zon het middelpunt.  
Rond de zon draaien 8 planeten.  
Elke planeet in zijn eigen baan en draaiend om zijn eigen as.  
Ze worden door de zwaartekracht als een groep bijeengehouden.  
Dit boek gaat over de 8 planeten van ons zonnestelsel.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wanneer noem je een hemellichaam een planeet? 
 Wat zijn aardse planeten? 
 Wat zijn gasreuzen? 
 Wat zijn ijsreuzen? 
 Hoe zijn planeten in ons zonnestelsel ontstaan? 
 Wat zijn de namen van de verschillende planeten? 
 Wat zijn de kenmerken van de verschillende  planeten? 
 



2.  Wat is een planeet? 

Een planeet is een hemellichaam met drie belangrijke 
kenmerken: 
1. Een planeet bevindt zich altijd in een baan rond een ster. 
2. Een planeet is rond of  bijna rond en oefent een zekere 

aantrekkingskracht  (zwaartekracht) uit. 
3. Om de planeet heen bevindt zich een schone baan. 

Er zijn geen andere objecten in die baan. 
 

 

11  

In ons zonnestelsel is de zon (1) de belangrijke 
ster.  
Rond de zon bewegen in totaal acht planeten in 
een baan (2). 
Het woord planeet komt uit de Griekse taal en 
betekent rondzwerven.  
De planeten zwerven (bewegen) allemaal in hun 
eigen baan rond de zon. 
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3. Soorten planeten 

Mercurius 

Venus 

Aarde 

Mars 

Je kunt planeten onderverdelen in drie verschillende 
soorten: 
1. Aardse (of  terrestrische) planeten:  
Deze planeten hebben een rotsachtig oppervlak. 
Binnenin zit een ijzeren kern en het oppervlak bestaat uit 
bergen, vulkanen en ravijnen. Deze planeten staan het 
dichtst bij de zon. Voorbeelden zijn Mercurius, Venus, de 
Aarde en Mars. 
2. Gasreuzen of  Joviaanse planeten:  
Gasreuzen bestaan voornamelijk uit gas.  
Ze staan verder van de zon en zijn de grootste planeten 
in ons zonnestelsel. Gasreuzen zijn verder te herkennen 
aan hun gasringen. Jupiter en Saturnus zijn voorbeelden 
van gasreuzen. 
C. IJsreuzen:   
IJsreuzen zijn eigenlijk ook gasreuzen. Ze staan het 
verst van de zon. De temperatuur is daardoor gedaald 
tot –170 °C., Daardoor is het gas bevroren. 
IJsreuzen, zoals Uranus en Neptunus bestaan voor een 
deel uit gassen en voor een deel uit vaste stoffen. 

Jupiter 

Saturnus 

Uranus 
Neptunus 



4. Het ontstaan van planeten 

Het begin: de zon 
Geleerden denken dat ongeveer 5 miljard jaar 
geleden uit een gaswolk, ook wel zonnenevel (1) 
genoemd, onze zon, een ster, werd geboren. 
Het gas draaide in een cirkel rond de zon en het 
binnenste van de gaswolk werd naar de zon 
toegetrokken.  
 
De planeten 
Het buitenste deel van de wolk  vormde een 
soort schijf  van gas en stof  rond de zon.  
Aan de buitenkant koelde de schijf  af  en het 
materiaal ging stollen.  
Er ontstonden rondzwervende brokken in de 
ruimte die aan elkaar gingen plakken. 
Het was een tijd van grote chaos in de ruimte. 
Rondzwervende brokken botsten op elkaar (2). 
Na heel lange tijd kwam er rust in de ruimte en 
werd het het zonnestelsel, zoals we het tegen-
woordig kennen. 
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5. De planeten 

Van negen naar acht 
In ons zonnestelsel kun je acht planeten vinden.  
Dat waren er voor augustus 2006 negen. In dat jaar 
werd de definitie van het woord planeet veranderd. 
Met die nieuwe definitie verdween Pluto  (1) van de 
lijst en werd een dwergplaneet.  
In hoofdstuk 2 heb je gelezen over de drie kenmer-
ken van planeten.  
Pluto voldoet aan de eerste twee kenmerken:  
Pluto is rond en bevindt zich in een baan rond een 
ster (de zon).  Maar Pluto voldoet niet aan kenmerk 
drie:  de omgeving van de baan van  
Pluto is niet schoongeveegd van andere objecten. 
Goden 
Alle acht planeten, behalve de aarde, zijn vernoemd 
naar Romeinse goden (2). Op de volgende blad-
zijden vind je de planeten beschreven.   
We beginnen met de planeet die het dichtst bij de 
zon staat en eindigen met de planeet die het verst 
van de zon staat. 
 

Pluto 

11  

22  



1. Mercurius 
Mercurius is de kleinste planeet in ons zonnestelsel.  De planeet is 
vernoemd naar de Romeinse god van de handel en reizigers. 

Afstand tot de zon: 
57,9 miljoen km 

Draait in 58 aardse dagen om zijn eigen as*. 
Een dag duurt 176 aardse dagen. 

Temperatuurverschil 
Tussen dag en nacht is 
500 graden Celsius. 
Laagste temperatuur: 
–183°C  
Hoogste temperatuur: 
427°C  

Kenmerken: 
 Aardse planeet met heuvels, 

bergen, kraters (1) en vallei-
en. 

 Er was vroeger vulkanisme. 

Bezocht door de onbemande 
ruimtesonde Messenger (2).  
De reis duurde drie en een 
half jaar. 

Baan om de zon duurt 
88 aardse dagen*. 

* De aarde draait in 24 uur om haar 
eigen as. Een baan van de aarde om 
de zon duurt 365 dagen 
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Kleinste planeet 
Doorsnede: 4879 km 



Afstand tot de zon: 
108,2 miljoen km. 

Draait in 243 aardse dagen om haar eigen as. 
Venus is de traagste planeet. 

Gemiddelde tempera- 
tuur is 440°C  

Kenmerken: 
 Aardse planeet omringd 

door wolken van zwavelzuur. 
 Planeet met groot broeikas-

effect. 
 Bijna even groot als aarde. 

De Venusexpres  (2) doet vooral 
onderzoek naar het wolkendek 
en de temperatuur van Venus. 

2. Venus 
De planeet Venus is venoemd naar de Romeinse godin van de 
liefde. Venus is na de zon en de maan het helderste hemel-
lichaam in ons zonnestelsel. Venus wordt daarom ook wel de 
morgen– of  avondster  (1) genoemd. 

Baan om de zon duurt 
225 aardse dagen. 
Venus beweegt samen 
met Uranus met de klok 
mee. Alle andere pla-
neten bewegen tegen 
de klok in. 

Doorsnede:  12.104 km 
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3. Aarde 
De Aarde is de enige planeet in ons heelal waarvan bekend is dat er 
leven op voorkomt.  De planeet is niet vernoemd naar een god. 

Doorsnede: 12.756 km 

Afstand tot de zon: 
149,6 miljoen km 

Draait in 24 uren om haar eigen as.  

Kenmerken: 
 Voor 71% bedekt met water 

dat onmisbaar is voor leven. 
 De aardkorst (1) bestaat uit 

gebroken stukken. Die zor-
gen voor aardbevingen en 
vulkanisme. 

 Onder de aardkorst zitten de 
mantel (2), de vloeibare kern 
(3) en de vaste kern (4). 

 De aarde heeft een maan die 
in ongeveer 27 dagen een 
baan om de aarde maakt 

Baan om de zon duurt 
365 dagen. 

De ozonlaag beschermt 
de aarde tegen zonne-
straling. 
Gemiddelde aardse 
temperatuur is 15°C 
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4. Mars 
De planeet Mars is genoemd naar de Romeinse oorlogsgod en 
heeft als bijnaam de rode planeet. 

Doorsnede: 6792 km 

Afstand tot de zon: 
227,9 miljoen km 

Draait in 24 uur en 35 minuten om haar eigen 
as en draait dus iets langzamer dan de aarde. 

Temperatuur ligt tus-
sen de –5°C  en de –
87°C . Water komt op 
Mars alleen in de 
vorm van ijs voor. 

Kenmerken: 
 In de aardlaag zit veel ijzer. Dat 

ijzer is geroest en geeft Mars 
een rode kleur. 

 Mars heeft woestijnen, vallei-
en, vulkanen en poolkappen. 

 Mars heeft seizoenen. 
 Mars heeft 2 manen: Phobos 

en Deimos 
 Mars is de meest onderzochte 

planeet. 

Baan om de zon duurt 
225 aardse dagen. 



5. Jupiter 
Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel. Deze gasreus is 
vernoemd naar de Romeinse oppergod en god van hemel en onweer. 

Doorsnede: 142.984 km 

Afstand tot de zon: 
778,6 miljoen km 

Draait in 9 uur en 50 minuten om zijn eigen as. 

Jupiter is een ijskoude 
planeet met een tem-
peratuur van 
-121 °C  

Kenmerken: 
 Bestaat voornamelijk uit ijzer, 

nikkel en bevroren gas. 
 Rond Jupiter draaien 63 

manen. Ganymedes (1) is de 
grootste maan van ons zon-
nestelsel. 

 Jupiter is de paraplu van de 
aarde en vangt veel kometen 
op die de aarde bedreigen. 

 Onderzoek door ruimtesonde 
Galileo (2) na een reis van 6 
jaar. 

Baan om de zon duurt 
11,86 jaar. 
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6. Saturnus 
Saturnus is de tweede gasplaneet en vernoemd naar de Romeinse 
god van de landbouw en de onderwereld 

Doorsnede: 120.536 km 

Afstand tot de zon: 
1433,5 miljoen km 

Draait in 10 uur en 47 minuten om zijn eigen as. 

Saturnus planeet heeft 
een gemiddelde tem-
peratuur van -140 °C  

Kenmerken: 
 Bestaat voornamelijk uit ijzer, 

nikkel en bevroren gas. 
 Opvallend zijn de ringen ron-

dom Saturnus.  De ringen 
bestaan uit zwevend gruis van 
meteorieten en deeltjes ijs (1). 
Een ring kan wel een dikte van 
1 kilometer bereiken. 

 Binnen de lege stukken tussen 
de ringen bewegen de 61 
manen van de planeet. 

 Onderzoek door robotsonde 
Cassini-Huygens (2) na een reis 
van 7 jaar. 

Baan om de zon duurt 
29,5 jaar. 
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7. Uranus 
Uranus behoort tot de ijsreuzen. De planeet is genoemd naar de 
Romeinse god van de hemel. 

Doorsnede: 51.118 km 

Draait in 17 uur en 14 minuten om zijn eigen as. 

Uranus heeft een 
gemiddelde tempera-
tuur van –195°C.   

Kenmerken: 
 Bestaat uit een kern van rots 

met eromheen gas en ijs. 
 Uranus heeft 27 manen. 
 Uranus rolt als een bal. 

Vergelijk de as van de aarde 
en Uranus (1). 

 De Voyager 2  (2) deed na 
een reis van 9 jaar onderzoek 
naar de planeet Uranus. 

Baan om de zon duurt 
84 jaar. 
Uranus beweegt met 
de klok mee. 

Afstand tot de zon: 
2872,5 miljoen km 
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8. Neptunus 
Neptunus, genoemd naar de Romeinse god van de zee, is de 
achtste en laatste planeet van ons zonnestelsel. 

Doorsnede: 49.528 km 

Draait in 16 uur en 6 minuten om zijn eigen as. 

Neptunus heeft een 
gemiddelde temperatuur 
van –200°C.   

Kenmerken: 
 Neptunus is een ijsreus. 
 Neptunus heeft 13 manen, 

waarvan de maan Triton (1) 
met –235°C.  het koudste ob-
ject in ons zonnestelsel is. 

 De voyager 2  (2) deed ook 
onderzoek naar Neptunus. 

Baan om de zon duurt 
ruim 164 jaar. 

Afstand tot de zon: 
4495,1 miljoen km 
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6. Filmpjes 

 

Het Klokhuis 

Binnenplaneten 
 

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

zonnestelsel-de-binnenplaneten/#q=zonnestelsel 

 

Het Klokhuis 

Buitenplaneten 
 

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

zonnestelsel-de-buitenplaneten/#q=zonnestelsel 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonnestelsel-de-binnenplaneten/#q=zonnestelsel
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonnestelsel-de-binnenplaneten/#q=zonnestelsel
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonnestelsel-de-buitenplaneten/#q=zonnestelsel
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-zonnestelsel-de-buitenplaneten/#q=zonnestelsel






Bronnen 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet) 

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

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

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

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

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