
Het zonnestelsel op schaal 

1 op 2½ miljard 
 

 

 

 

Onze zon is een doodgewone ster, net zo een als de vele andere sterren die we ’s-nachts zien. De 

zon markeert het centrum van het zonnestelsel. Op een schaal van 1 op 2½ miljard (dat wil zeggen 

dat 1cm 25000km voorstelt) is de zon een bal met een diameter van 55 centimeter. Rondom de zon 

bewegen zich negen planeten, in banen variërend van cirkels tot enigszins uitgerekte ellipsen. Onze 

aarde is planeet nummer drie gerekend vanaf de zon; op schaal heeft de aarde een diameter van vijf 

millimeter. Alle planeten draaien in dezelfde richting rond de zon, maar de rondjes duren langer 

naarmate de planeet verder naar buiten staat. 

 

In werkelijkheid staan de planeten vrijwel nooit op één lijn, gezien vanuit de zon. Het schaalmodel 

geeft echter een goed beeld van de relatieve afstanden en afmetingen, en in het bijzonder van de 

“leegte” van het zonnestelsel. 

 

Van Bakker Bart, waar de zon is, strekt het schaalmodel zich uit in zuidelijke richting, over 2300 

meter. De eerstvolgende planeet, Mercurius, bevindt zich in de etalage van Schoenmode Meier, 

Herestraat 7, de andere planeten staan verder naar het zuiden. Hier het overzicht: 

 

  Mercurius  Schoenmode Meier, Herestraat 7 

Venus   Jack & Jones, Herestraat 14 

Aarde   Woldringh Optiek, Herestraat 21 

Mars   Manfield, Herestraat 24 

Jupiter  C & A, Herestraat 76-78 

Saturnus  Glazen display van Gemeente Groningen, Hereplein 

Uranus  Antiek en Interieur Anno 1850, Hereweg 70-72 

Neptunus  voorm. pizzeria Pino, Hereweg 97 

Pluto   hal Martini Ziekenhuis, lokatie van Ketwich 

 

Bakker Bart (Groningen) trakteert u op een gratis energiebroodje als u tenminste zes van de negen 

planeten hebt “bezocht”, en dat kunt bewijzen door minstens zes van de volgende vragen goed te 

beantwoorden. Veel succes en niet verdwalen! 

 

1. Hoe veel kilometer bedraagt de afstand tussen de zon en Mercurius?  

2. Hoe heet is het op het oppervlak van Venus?  

3. In welk jaar liep de eerste astronaut op de maan?  

4. Hoeveel manen heeft Mars?  

5. Is Jupiter de kleinste planeet van het zonnestelsel?  

6. Waaruit bestaan de ringen van Saturnus?  

7. Hoe lang duurt een rondje van Uranus rond de zon?  

8. Hoe veel verder dan de aarde staat Neptunus van de zon?  

9. Hoe groot is Pluto op schaal 1 op 2½ miljard?  

 


