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Het hangt er maar vanaf waarmee je ze vergelijkt. Een waterdruppel is veel groter dan een 

zoutkorrel, en de zon is veel kleiner dan het sterrenstelsel waarin wij wonen.  

Het is dus handig als je ook kunt zeggen hoe groot, of hoe klein. Daarvoor moet je meten. 

Dat heb je natuurlijk al vaak gedaan: je eigen lengte meten, je gewicht meten op de weegschaal of 

de hoeveelheid geld “meten” die je bij je hebt.  

 

Op deze eerste projectmiddag ga je meten en rekenen. Meten met hoeken, zoals ze ook doen om 

heel grote afstanden in het heelal te bepalen. Je maakt daarvoor je eigen instrument om hoeken te 

meten. Rekenen gewoon omdat je dat goed moet kunnen in dit vak. Je gaat ook een hoogte-

tekening maken met behulp van hoogtelijnen op een kaart.  

Daarna probeer je uit te rekenen hoeveel water in de zee zit. Ook daarvoor moet je meten, op een 

handige manier. 

 

Op de tweede projectmiddag zoek je uit hoe het zit met de grotere afmetingen: hoe groot zijn de 

planeten, hoe ver staan ze van de zon. Je maakt met elkaar een model van het zonnestelsel en 

probeert dat op schaal neer te zetten. Anderen doen een experiment om te kunnen meten hoe 

groot de zon is. 

 

De derde projectmiddag zie je eerst een presentatie over het heelal, daarna sluiten we af met het 

maken, uittesten en verbeteren van een heel eenvoudige raket die je met een rietje wegblaast. Je 

leert daarin goed na te denken over het ontwerp, het te bouwen, te testen en te verbeteren. Je 

doet eigenlijk een soort onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 1  - Verschuivende 

beelden! 

 

Houd je duim omhoog en strek je arm. Kijk nu met 

1 oog dicht naar je duim en zorg dat je die op 1 lijn 

ziet met een object ver weg. Doe nu je andere oog 

dicht. Zie je je duim plotseling verspringen? Houd 

vervolgens je duim dichter bij je neus, en doe 

dezelfde waarneming.  

 

Astronomen noemen dit effect “parallax”. Hoe 

dichterbij een voorwerp zich bevindt, hoe meer het 

lijkt te verschuiven tegen de ver verwijderde 

achtergrond, wanneer je vanuit twee verschillende 

plekken ernaar kijkt. 
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Op een mooie, heldere nacht lijken de sterren zo dichtbij dat je ze zou kunnen aanraken. Hoe ver 

weg staan sterren? Wat zit er nog achter? Hoe groot is het heelal eigenlijk? 

 

Zonder te weten hoe ver de sterren staan, kun je niets over de maat van het heelal zeggen. 

Driehonderd jaar geleden vond de astronoom Edmund Halley een manier om de afstand van de zon 

en de planeet Venus te meten. Hij wist dat om de 121 jaar Venus voor de zon langs gaat. Wanneer 

je op hetzelfde moment vanaf twee plekken op aarde naar Venus kijkt, zie je de planeet op een 

andere positie voor de zon: hij lijkt verschoven. De verschuiving hangt af van de afstanden van 

Venus en de Zon. Dit is weer het parallaxeffect uit proef 1! 

Zo hebben astronomen gemeten dat de zon 150 miljoen kilometer van ons vandaan staat. De 

Spaceshuttle zou daar 7 maanden over doen om heen te vliegen. 

Laten we eens gaan kijken hoe het gaat om op deze manier afstanden te meten!! 

Opdracht 2 Hoe ver weg staat die boom? (in duo’s) 

Afstand meten met behulp van driehoeksmeting. 

Ga naar buiten en zoek een vrijstaande boom op. Je gaat kijken hoe je de afstand tot die boom 

kunt meten, zoals in de situatie die hierboven is geschetst.  

Stel je voor dat je van A naar B kunt lopen, maar je kunt niet bij de boom komen, bijvoorbeeld 

omdat er een rivier is tussen jou en de boom.  

De overgang van Mercurius op 7 mei 2003. Mercurius 

is te zien als een kleine donkere cirkel op de Zon. 

Edmund Halley nam in 1690 een overgang 

waar van Mercurius over de Zon. Bij een 

dergelijke overgang vormt de zonneschijf een 

heldere achtergrond voor de donkere schijf van 

de planeet. Door de parallax zijn de posities op 

de zonneschijf verschillend voor verschillende 

plaatsen op aarde. Omdat Mercurius heel dicht 

bij de zon staat, dacht Halley dat Venus beter 

bruikbaar zou kunnen zijn voor het bepalen 

van de afstand. Halley stelde zijn methode voor 

in 1691 met de woorden: “dit zal de enige 

soort waarneming zijn in de komende eeuw 

waarmee met de hoogste nauwkeurigheid de 

afstand van de zon tot de aarde kan worden 

gevonden”. Hij gaf aan dat er een overgang 

van Venus zou zijn in 1761 en 1769 (Halley 

stierf in 1742).  
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De truc is nu dat je de vorm en afmetingen bepaalt van de driehoek ABC (of ABC’). Wanneer je AB 

meet (de basislijn) en de twee hoeken BAC en ABC, dan is de driehoek volledig bekend. Zoals je 

kunt zien, als de boom verder weg staat (C’), dan wordt de vorm van de driehoek anders.  

Oefening op papier: Teken een vertikale lijn AB van 5 cm lengte. Meet in A een hoek α af van 72°. 

In punt B een hoek β van 78°. Teken die lijnen, noem het snijpunt C en meet de afstand van C tot 

de lijn. (moet zijn ongeveer 9 cm) 

Hoe kun je zo’n driehoek in het echt bepalen? (zonder geodriehoek) 

 

Benodigdheden:  

twee stokken,  

een meetlint van 2 of drie meter,  

een hoekmeetinstrument (zelf maken, zie bijlage 1) 

pen en papier 

 

Eerst moet je de basislijn uitzetten en zijn lengte meten met het meetlint. De basislijn loopt tussen 

de punten A en B. Neem een lengte tussen 8 en 10 meter. Zet stokken bij A en B loodrecht in de 

grond, daarmee heb je die plaatsen gemarkeerd. Samen met de boom in punt C, vormen deze 

punten een driehoek. 

Ga staan in punt A en meet de hoek BAC met gebruikmaking van het hoekmeetinstrument. Leeg 

het hoekmeter op een krukje of kartonnen doos. Kijk door het rietje naar de boom en lees de 

hoekmeter af.  Draai nu het rietje tot je de stok in punt B midden in het vizier hebt. Lees weer de 

hoek af. LET OP: de kartonnen driehoek mag absoluut niet verschuiven!!!  

Bereken het verschil tussen beide hoeken, en dat is hoek BAC. 

Ga dan met de hoekmeter naar punt B en meet de hoek ABC. Nu weten we de lengte van één zijde 

van de driehoek – onze basislijn – plus de grootte van de hoeken aan de uiteinden van deze basis.  

Maak op papier een tekening op schaal van de lijn en de twee hoeken. Verleng de lijnen tot ze in 

punt C samenkomen.  

 

 

 

 

 

Opdracht 3  - Verspringende 

sterren 

Deze foto’s van de sterren werden zes maanden na 

elkaar genomen. De aarde was toen aan de andere 

kant van z’n baan om de zon.  

Kun je zeggen welke ster dichterbij staat dan de 

rest?  

Zoek de ster die van plaats verandert, die dus een 

grote parallax heeft. Geef die met een pijl aan. 

Hoe lang is de basislijn in dit geval? 
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Door je liniaal te gebruiken kun je de afstand van de boom tot ieder punt van de basislijn meten op 

papier en dan met behulp van de schaal van de tekening berekenen. Controleer de berekening door 

de echte afstand te meten 

Maak van deze opdracht een verslag, waarin je ook aangeeft wat de moeilijkheden waren. 

Beantwoord daarin ook de vragen die hierna staan. Vragen: 

 

1. Wanneer je de afstand wilt bepalen tot een veel verder verwijderd voorwerp en de basislijn 

blijft hetzelfde, wordt het steeds belangrijker om de hoeken heel nauwkeurig te meten om zo 

een goede berekening van de afstand te maken. Leg dat uit mbv een tekening.  

2. Hoe kun je de nauwkeurigheid verbeteren? (ook al is je hoekmeter gelijk) 

3. Stel je voor dat je op deze manier de afstand tot de maan wilt bepalen. In dat geval heb je een 

hele lange basislijn nodig.  

4. Hoe lang kan die maximaal zijn?  

5. Wat zal het praktische probleem bij het meten van de hoeken wanneer je de methode van 

driehoeksmeting in dit geval wilt toepassen? 

 

 

 

 

Opdracht 4  Parallax in de 

astromie (keuzeopdracht) 

Afstanden van sterren worden onder andere 

berekend door de hoek te meten waarover de ster 

lijkt te verschuiven ten opzichte van sterren die altijd 

op dezelfde plaats lijken te staan.De basislijn is 

daarbij de dubbele afstand van de aarde tot de zon: 

2 AU (astronomical units), zie de figuur hiernaast. De 

afstand tot de zon wordt 1 AU genoemd. (= 150 

miljoen km).De parallax p wordt gemeten in 

hoekseconden. p = (a+b)/2 

Hoe kleiner p, hoe groter de afstand van de ster. En 

omdat astromen de afstand niet in meters maar in 

parsec (pc) geven gebruiken ze deze formule: 

Afstand (in pc) = 1/p (in hoekseconden) 

1 pc is 3,26 lichtjaar, de afstand die het licht in 3,26 

jaar aflegt. ( 30860 miljard kilometer) 

Vraag:  De dichtstbijzijnde ster Proxima 

Centauri heeft een parallax van 0,76 

hoekseconde. Op hoeveel lichtjaar afstand 

staat deze ster?  

Er zijn plannen om de satelliet GAIA te lanceren die 

hoeken kan meten met een nauwkeurigheid van 

0,0001 hoekseconde. Dat betekent dat hij de beide 

randen kan onderscheiden van een mensenhaar 

(0,02 mm dik) als die op een afstand van 400 km is. 

Of dat de satelliet de 2 koplampen van een auto nog 

apart kan zien op een afstand van 31 miljoen km. 

Het is bijna niet voor te stellen dat er zo nauwkeurig 

kan worden gemeten!!  



Projectmiddag 1 Meten……. hoe ver, hoe hoog en hoeveel ?   

Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 6      Baken Park Lyceum 

Veel mensen hebben van meten een beroep gemaakt. Daaronder zijn bijvoorbeeld kaartenmakers. 

Daarbij hebben ze tegenwoordig hulp van satellieten. Vooral op de zogenaamde stafkaarten, die 

vroeger speciaal voor het leger werden gemaakt, staan heel veel gegevens. Je kunt niet alleen de 

afstanden zien, maar ook de hoogtes. Met behulp van zo’n kaart gaat je uitzoeken hoe die hoogten 

verlopen als je over een weg op de kaart rijdt. 

 

Opdracht 5  Hoe hoog ligt de Kapel O.L.V. van Bijstand? 

Om uit te zoeken hoe hoogtelijnen in elkaar zitten ga je een stukje uittekenen. Dat doe je met de 

kaart op bijlage 2, van het plaatsje Hille in West-Vlaanderen. 

Leg een vel papier op de kaart, langs de lijn  AB. Op de plekken waar de hoogtelijnen gesneden 

worden zet je ene streepje en noteer je de hoogte. Daarmee ga je een dwarsdoorsnede van de 

helling maken. Hoe het uittekenen in zijn werk gaat zie je op de tekening rechts. Maak een diagram 

waarop je de hoogtes kunt intekenen. Zet verticaal niet de getallen 0 tot 800, maar 30 tot 45. 

Neem voor elke meter stijging 5 mm op papier. Maak het diagram horizontaal precies zo lang als 

de lijn AB. 

Leg nu je papier met de streepjes eronder. De hoogte die je daarop hebt genoteerd trek je door 

naar de zelfde hoogte in het diagram erboven. Als je dit voor alle punten doet, en je verbindt de 

punten met een vloeiende lijn, dan krijg je een doorsnede van de helling. Je ziet dat op plekken 

waar de hoogtelijnen dicht bij elkaar staan de helling erg steil is. Nu kun je de vraag beantwoorden 

die boven deze opdracht staat. Ligt de kapel op een heuveltop of in een dal? 

 

Opdracht 6  Hoeveel water zit er in de Middellandse zee ? 

Sommige dingen kun je niet zo makkelijk meten. Bijvoorbeeld hoe diep de zee is. Kun je een 

manier bedenken om dat te meten? Voor sommige onderzoekers is dat een probleem, b.v. als je 

graag wilt weten hoeveel zeewater er op aarde is, of in de Middellandse zee zit. Vroeger kon je  
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alleen een schatting maken, maar tegenwoordig kun je van de zeebodem een kaart maken met alle 

oneffenheden in de bodem zichtbaar in de vorm van kleuren. 

Hieronder zie je een kaartje van de Middellandse zee, met daarbij een schaal die de diepte 

aangeeft. Maak met behulp van de balk rechts naast de kaart een schatting van de gemiddelde 

diepte. Reken dan uit hoeveel km3 water er in die zee zit. Geef een uitleg van je methode, en laat 

de berekening zien. 

Voor het bepalen van de oppervlakte  (zie aanwijzingen hiernaast) moet je de kaart gebruiken die 

je vindt in bijlage 9. Die heeft duidelijke randen, en de zee staat er compleet op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen: 

Leg een transparant met ruitjes (cm) (zie bijlage 

9)over de kaart, trek de omtrekken van de zee over 

met uitwisbare stift en tel zo goed mogelijk het 

aantal hokjes. De schaal van de kaart is 1: 

23.000.000 

Zo kun je uitrekenen hoeveel km2 1 hokje van 1 cm 

bij 1 cm voorstelt. Dat kan nooit heel 

nauwkeurig..probeer toch maar!  

Water source  

Water volume, 

in 

cubic km 

Percent of 

total 

water 

Oceans  1.300.000.000  97,24% 

Icecaps, Glaciers  28.000.000  2,14% 

Ground water  8.000.000  0,61% 

Fresh-water lakes  120.000  0,009% 

Inland seas  100.000  0,008% 

Soil moisture  64.000  0,005% 

Atmosphere  12.400  0,001% 

Rivers  1200  0,0001% 

   

Total water 

volume  
1.730.000.000  100% 

 Bron: 

http://ga.water.usgs.gov/edu/waterdistribution.html 
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De vorige keer heb je metingen gedaan buiten de school, met behulp van een kaartje met 

hoogtelijnen een dwarsdoorsnee van het landschap gemaakt en daarna heb je uitgezocht hoeveel  

water er ongeveer in de Middellandse zee zit. Dat ging om heel grote getallen: al het water op 

aarde bijvoorbeeld is 1,73 miljard km3 ! (zie de tabel op de vorige blz.) Stel je een kubus voor van 

1 km lang, 1 km hoog en 1 km breed… (het hoogste gebouw op aarde is ongeveer 400 m). En 

daarvan hebben we er op aarde meer dan 1 miljard.  

Nu gaan we verder kijken, buiten de aarde… dan beginnen de getallen echt groot te worden! Je 

gaat een model bouwen van het zonnestelsel. 

 

Zoals je wel weet draait de aarde samen met nog 8 andere planeten om de zon. 

Lange tijd dacht men dat de aarde het middelpunt van het heelal was. Dat haalde men onder 

andere uit de bijbelse scheppingsverhalen. De aarde wordt daarin als eerste gemaakt door God. 

Toen de beroemde astronoom Galilei  (geboren in Pisa in 1564) in een boek schreef dat de aarde 

volgens hem om de zon draaide, evenals de andere planeten, werd hij door de kerk veroordeeld tot 

huisarrest. Hij mocht nooit meer in het openbaar z’n theorieën uitleggen. 9 jaar later is hij 

overleden, in 1642. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo groot is 1 km3! 

 

 

 

 

De planeten op schaal: 1 cm van dit plaatje is in 

het echt 120.000 km! 
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Opdracht 7  The Planets and Moons of Our Solar System 

This planet has one more moon than Earth.  

The planet is called ________________. It has ____moons. 

This planet has the most moons.  

The planet is called ____________________. It has ____moons. 

This planet is closest to the Sun.  

The planet is called _________________. It has ____ moons. 

The planet is ninth from the Sun.  

The planet is called _______________. It has ____ moon. 

This planet has the second most moons.  

The planet is called ______________. It has ____ moons. 

This planet is third from the Sun.  

The planet is called _______________. It has ____moon. 

This planet is next to the farthest planet from the Sun.  

The planet is called _____________. It has ____moons. 

This planet has the same number of moons as Mercury has.  

The planet is called _____________. It has ____moons. 

This is the biggest planet.  

The planet is called __________________. It has ____moons. 

 

 

 

 

Nu ga je een model van het zonnestelsel maken. Je kiest een flinke open ruimte waar je de 

planeten opstelt. B.v. een groot stuk grasveld, de patio of het schoolplein.  

 

 

 

Om te berekenen hoe groot de planeten moeten 

zijn ten opzichte van elkaar, of hoever ze ten 

opzichte van elkaar staan, kun je de volgende 

website gebruiken: 

http://www.exploratorium.edu/ronh/solar_system/  
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Opdracht 8  Een schaalmodel van het zonnestelsel. 

Verdeel de klas in 4 groepen. De drie groepen doen opdracht A. De vierde doet B. Als alle groepen 

de opdrachten gedaan hebben legt elke groep aan de rest van de klas uit hoe ze het hebben 

aangepakt en wat ze hebben geleerd van de opdracht.  

A:  Maak van de zon en alle planeten een model op schaal. MAAR: zoek de maten van de 

planeten zó uit dat je de zon en de eerste 4 planeten kunt opstellen op juiste schaalafstand tot de 

zon en elkaar!! Zoek dus uit hoe groot je elke planeet moet maken. Gebruik alle bolvormen die je 

kunt krijgen: piepschuimbollen, pingpongballen, knikkers, kurkbollen, klei-balletjes, enz. Beschilder 

ze zo dat ze op de echte planeet lijken, en maak bij elke bal een klein kaartje met algemene 

gegevens van die planeet. Zoek die op op internet en vermeldt de bron erbij. 

Zo krijg je dus een beeld van de grootte van het zonnestelsel. 

 

B: Plak alle planeten die je in bijlage 3 en 4 ziet afgedrukt op karton. Maak bij elke planeet 

een kaartje met algemene gegevens over de planeet. Zoek die op op internet en vermeldt de bron 

erbij. Maak ook een tekening van (een deel van )de zon op een groot vel papier. De diameter van 

de zon is 1430 mm, op dezelfde schaal gemeten als de planeten. Als je dat klaar hebt ga je de 

planeten neerzetten op de juiste afstand (voorzover dat gaat) Zoek dus eerst uit welke afstand 

hoort bij de grootte van de planeten die jij hebt. Kies een plek waar je de zon neerzet ( of op de 

grond legt, of met krijt op de grond tekent). Neem dan negen stokken, en ga die neerzetten op de 

juiste afstand van de zon. Aan elke stok prik je met een punaise de juiste planeet. Let op: je hebt 

wel een flink lang grasveld nodig, en misschien wel een dorp of stad!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 9  Hoe groot is de zon 

eigenlijk ? 

 

Deze opdracht is naar keuze. Je hebt een statief en 

een verrekijker nodig. Maak de verrekijker vast op 

het statief. Richt de kijker naar de zon. Neem een 

stuk karton dat je passend maak rond de lenzen 

van de verrekijker. Zo ontstaat schaduw op de 

plaats waar je het beeld bekijkt. (zie foto). Dek één 

van de lenzen af. Je maakt nu  een beeld van de 

zon op een wit papier, op ongeveer 1 meter afstand 

van de kijker (zie foto). Richt de verrekijker zo 

goed mogelijk op de zon. Vang op je hand het 

beeld op en draai de kijker zo dat het beeld recht 

achter de lens komt. Houd op 1 meter afstand een 

wit papier (plak op karton). Stel scherp met de 

knop op de kijker. 
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Sommige planeten of manen zijn bezocht door satellieten. Die hebben foto’s gemaakt en onderzoek 

gedaan b.v. naar de atmosfeer  van Titan of naar het voorkomen van water op Mars. 

De opdracht is om vanmiddag zelf ook te gaan onderzoeken: ontwerp en bouw een raket, lanceer 

die en onderzoek hoe je het ontwerp daarna kunt verbeteren.  

Voor wie dat snel doet is er een extra opdracht: bouw een hoogtemeter waarmee je de hoogte van 

de raket  kunt meten. 

 

Opdracht 10 Ontwerp, maak en lanceer een raket die een zo groot 

mogelijke afstand aflegt. 

Werk met een groepje dat je zelf kiest. Je doet de metingen met 

elkaar, op een zelf gezochte locatie. Wel bouw je elk je eigen 

raket, en maak je er zelf een onderzoeksverslag van. Hoe je dat 

aanpakt staat op bijlage 10. 

De bouw is weergegeven op bijlage 6. De tekst is engels, maar 

met enige hulp van je docent wel te lezen. Wat je zelf moet 

bedenken is hoe je de vinnen van de raket maakt: grootte, vorm, 

aantal. Wanneer hij klaar is ga je naar een plaats met ruimte, 

(binnen) en geef je met plakband op de grond het aantal meters 

aan vanaf de “lanceerplek”. Let op: het zijn projectielen, dus 

draag een veiligheidsbril. Vul het Paper Rocket Test Report in (zie bijlage 9). Wanneer je de 

gemiddelde afstand hebt berekend maak je aantekeningen over de vlucht. Schrijf op wat je opvalt, 

waarom hij niet zover, of veel verder, komt als je verwacht.  

Ga daarna aan het werk om je model te verbeteren. Denk ook aan een langere of kortere raket, de 

vinnen op een andere plaats, het gewicht anders verdeeld enz.  Maak weer een aantal testvluchten. 

Teken het verbeterde model na. Doe dat nog een derde keer. Vul alles in op het Paper Rocket Test 

Report. 

 

Teken snel het beeld van de zon op papier na, 

inclusief zonnevlekken, want de zon schuift heel 

snel uit beeld. 

Je meet hoe groot het beeld is, en hoe ver het 

achter de kijker staat.  Daarmee kun je berekenen 

hoe groot de zon echt is, als je de vergroting weet, 

en de afstand van de zon. Die halen we voor het 

gemak maar even uit een tabel.  

 

LET OP: Kijk natuurlijk ABSOLUUT NOOIT door 

de verrekijker naar de zon. Je bent direct 

blind…..!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppervlakte van Titan, met afmetingen

vergroting

zonafst
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Hierna volgen nog een paar vragen die je in het onderzoeksverslag moet bespreken: 

Opdracht 11  Vragen  

1. Wat zorgt ervoor dat de ene raket het beter doet dan de andere? Vergeet niet de raketten 

te wegen: extra plakband en grotere vinnen zijn zwaarder. 

2. Hoe klein kun je vinnen maken zonder dat de raket instabiel wordt? 

3. Hoeveel vinnen heeft een raket minimaal nodig om te stabiliseren? 

4. Wat zou er gebeuren als je de vinnen bij de neus van de raket vastmaakte? 

5. Wat zou er gebeuren als je de onderkant van de vinnen allemaal in dezelfde richting een 

beetje scheef boog? 

6. Zijn raketvinnen nodig als de raket helemaal in de ruimte vliegt? 

 

Opdracht 12  Bouw en gebruik van een hoogtemeter 

Om de hoogte van je raket te meten kun je een hoogtemeter bouwen: de zgn Rocket Altitude 

Tracker, en daarnaast de Altitude Calculator. De bouwtekeningen  staan op bijlage 7.  Hiernaast zie 

je tekening van kant en klare instrument, en daaronder hoe je het gebruikt. Je zult het wel 

herkennen van de afstandmeter die je hebt gemaakt. Je meet de hoek, en als je de basislijn weet ( 

5,15 of 30 m) kun je de hoogte aflezen met de Altitude Calculator. 

Lanceer een aantal raketten en zoek uit of degene die het hoogst komt ook degene is die het verst 

komt. Houd je metingen op klad bij en maak er later een verslag van, het tweede deel van je 

onderzoeksverslag. 

Hoe gebruik je de hoogtemeter? Kies een vaste basislijn. Voor de papieren raketjes is dat 5 meter, 

voor b.v. de PET-fles raket die veel hoger gaar is die lijn 30 meter. Dat is dus de afstnd tot de 

lanceerplek. Een persoon kijkt door de buis van de Altitude Tracker Scope en volgt de raket die 

omhoog vliegt. Op de grootste hoogte roept hij of zij “ja” en moet de tweede persoon de 

gradenboog aflezen. Daarbij mag de raket niet teveel van z’n vertikale baan afwijken. 

      EINDE 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 13      Baken Park Lyceum 

Een hoekmeter maken 

Nodig: 

A4 van karton 

A4 met kopie geo-∆   (bijlage 2) 

Limonaderietje, punaise, schaar, lijm. 

 

Beschrijving: 

Neem een stukje karton van A4 formaat. Plak daarop een A4 waarop een vergrote kopie van een geo-

driehoek staat. (zie foto 1) 

Knip aan een limonaderietje een punt. (zie foto 2) Knip het daarna op een lengte van 15 cm. Prik het rietje 

met een punaise vast in de 0 van de schaal. Zorg dat de punt precies over de schaalverdeling draait. (zie foto 

3 en 4) 

Nu kun door het rietje kijken terwijl je het rietje draait, totdat je het object precies in het midden van de 

opening ziet.  

Dan kun je doordat er een punt aan het rietje zit aflezen op hoeveel graden het rietje staat. (zie foto 5 en 6) 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 14      Baken Park Lyceum 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 15      Baken Park Lyceum 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 16      Baken Park Lyceum 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 19      Baken Park Lyceum 
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Mens en Natuur, project klas 1 periode 1 20      Baken Park Lyceum 
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Plak deze vorm op 

karton en knip uit. 

Bevestig in het 

hoekpunt van de 

gradenboog een 

touwtje, dat net iets 

langer is dan de 

schaalverdeling. Hang 

daaraan een metalen 

ringetje als gewicht. 

Zo kun je precies 

aflezen onder welke 

hoek je omhoog kijkt. 
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Schaal: 1: 20.000.000 
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Murray (1888) estimates the total area of the Mediterranean at 813,ooo sq. m = 2.634.120 sq km. Karstens 

(1894) breaks it up into parts as follows: 

Western Mediterranean . .   841.593 sq. km. 

Sicilian-lonian basin . . .   767.658 

Greece and Levant basin . . 769.652 

Adriatic Sea . . . .    130.656 

Total - -            2.509.559 

Gemiddelde diepte 1,57 km, volume 4,2 * 106 qu km. 

Solar System Model 

Body 

Body 

Diam 

(km) 

Body 

Diam 

(in) 

Body 

Diam 

(mm) 

Orbit 

radius 

(km) 

Scaled orbit 

radius 

(ft & in) 

Scaled 

orbit 

radius 

(meters) 

 

Sun 1391900 56.2
 
1430

 
 Clear

 
  

Mercury 4866 0.1968
 
4.9

 
57950000 195

ft 
3.94

in 
59.536

m 

Venus 12106 0.4896
 
12.4

 
108110000 364

ft 
4.8

in 
111.069

m 

Earth 12742 0.5153
 
13

 
149570000 504

ft 
1.76

in 
153.664

m 

Mars 6760 0.2734
 
6.9

 
227840000 767

ft 
11.61

in 
234.076

m 

Jupiter 139516 5.6431
 
143.3

 
778140000 2622

ft 
10

in 
799.439

m 

Saturn 116438 4.7096
 
119.6

 
1427000000 4809

ft 
10.92

in 
1466.06

m 

Uranus 46940 1.8986
 
48.2

 
2870300000 9674

ft 
9.15

in 
2948.867

m 

Neptune 45432 1.8376
 
46.6

 
4499900000 15167

ft 
6.79

in 
4623.074

m 

Pluto 2274 0.091
 
2.3

 
5913000000 19930

ft 
7.5

in 
6074.854

m 

 

 

 


