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De ruimte in!

Dampkring 
Om de aarde zit een dampkring. Dat is een laag lucht om de 
aarde. Ze blijft door de zwaartekracht dicht bij het oppervlak. 
Door de dampkring is er leven op aarde. 

Op de maan is er geen damp-
kring. Er leven geen dieren of 
planten. Er is geen lucht, geluid, 
water of wind. Het is er altijd het-
zelfde weer. Als je naar de maan 
kijkt, zie je een wit oppervlak met 
donkere vlekken. Die vlekken 
zijn kraters en bergen. Ze werden 
gevormd door meteorieten. Die 
vlogen tegen hoge snelheid tegen 
het oppervlak. Onze dampkring 
houdt meteorieten tegen. Zo stor-
ten er minder op aarde neer.

Kijk omhoog 
De maan staat zo’n 400 000 kilometer van de aarde. Ze is vier 
keer kleiner dan de aarde. De maan vliegt in een baan om de aarde 
heen. Ze doet daar één ‘maan-d’ over.

De aarde draait zijn baan om de 
zon. Daardoor is de plek van aarde 
en maan ten opzichte van de zon 
verschillend. Vanop aarde zien we 
altijd dezelfde kant van de maan. 
Maar het stukje maan dat belicht 
wordt door de zon, is anders. 

Vier kwartieren
Schijnt de zon helemaal op de 
voorkant van de maan? Dan is er 
een grote witte bol te zien. Het heet 
volle maan. Zien we vanop aarde 
geen maan? Dat komt omdat de 
zon de achterkant van de maan 
belicht. Voor ons is de maan dan 

niet zichtbaar. Deze fase heet de 
nieuwe maan. Soms zien we dat de 
helft van de maan belicht is. Dat is 
dan weer het eerste of laatste kwar-
tier. De verschillende fases gaan 
in elkaar over. Wil je zien hoe het 
gaat? Kijk dan elke avond naar de 
maan.
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DAMPKRING

Wil je zelf de maan en het heelal 
verkennen? Surf dan naar: 
www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/aarde/ 


