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Planeten
Mercurius verschijnt tijdens de ochtendschemering in het 

oostzuidoosten, hij staat laag aan de hemel en is moeilijk 

waar te nemen.

Jupiter en Saturnus zien we nog niet, ze zullen binnenkort ‘s ochtends vroeg, in maart 2021 terug 

zichtbaar worden. Ze zullen nog steeds dicht bij elkaar te vinden zijn.

Venus blijft de komende maanden moeilijk te zien. Pas 

in oktober zullen we Venus terug goed kunnen 

bewonderen.

Mars blijft goed zichtbaar, helder oranje. Mars zien we in het zuiden na 

de avondschemering. Hij gaat ‘s nachts steeds vroeger onder in het 

westnoordwesten, deze week is dat rond 1.56 uur. Hij reist in het 

sterrenbeeld Stier. 

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, als je detailinfo 

wenst over de planeten. 

Uranus met magnitude 5,8 is bijna de hele nacht te zien, van zijn 

verschijnen uit de schemering in het zuiden, tot ondergaan in het 

westnoordwesten rond 0.03 uur. Met verrekijker op statief of telescoop 

kan je zijn kleur goed zien. Mars en Uranus verwijderen zich van elkaar.

De tweede afbeelding van elke planeet is een foto genomen met een Celestron 11-inch Schmidt Cassegrain met een Barlow op 
f/29 en bewerkt met Lucky Imaging. Door de bewerking geven ze niet het beeld dat je ziet door een telescoop, maar een iets
betere versie. Bron: © 1997 - 2017 Jerry Lodriguss Website: https://www.astropix.com

Neptunus met magnitude 8,0  is nog even kort te zien met een 

telescoop vanaf zijn verschijnen uit de schemering in het 

westzuidwesten tot het ondergaan in het westen rond 19.35 uur. Hij 

gaat steeds vroeger onder.  Op 10 maart staat hij in bovenconjunctie 

met de Zon en is niet meer zichtbaar.

Afbeelding 1a. Mercurius, bron: NASA/Johns Hopkins 
University Applied Physics Laboratory/Carnegie

Afbeelding 2a. Venus, bron : NASA/JPL-Caltech

Afbeelding 4a. Jupiter, 
bron: NASA, ESA, A. Simon (GSFC), 
and M.H. Wong (Univ. of 
California, Berkeley)

Afbeelding 3a. Mars, bron : NASA/JPL-Caltech

Afbeelding 5a. Saturnus, bron: NASA, ESA, A. 
Simon (GSFC), M.H. Wong (University of 
California, Berkeley) and the OPAL Team

Afbeelding 6a. Uranus, bron:NASA/Space Telescope Science Institute

Afbeelding7a. Neptunus, bron: NASA/JPL

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
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Zon en Maan
planetoïden en satellieten

Planetoïden planetoïden en dwergplaneten

Vesta is een planetoïde, de moeite waard om te volgen de komende 

maanden, haar helderheid stijgt, tot we haar als enige planetoïde met het 

blote oog zullen kunnen waarnemen rond haar oppositie op 4 maart. We 

volgen het op in de komende hemeljournalen! Vesta heeft nu magnitude 5,9!

ISS Internationaal Space Station link NASA, link Heavens Above

Het ISS is deze week elke dag zichtbaar!

Satellieten volg voor info de link satellieten

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien!

Starlink-satellieten
Het ruimtevaartbedrijf SpaceX lanceert satellieten voor opbouw van een 

wereldwijd netwerk voor internettoegang, Starlink genaamd. Het zou in 

totaal uit 42 000 satellieten bestaan. Volg de link Starlinks voor exacte uren 

en posities van deze voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Zon Opkomst Ondergang
Burgerlijke schemering

Duur Begin Einde

22 02 7.46 18.17 33 7.13 18.50

23 02 7.44 18.19 33 7.11 18.52

24 02 7.42 18.20 33 7.09 18.54

25 02 7.40 18.22 33 7.07 18.55

26 02 7.38 18.24 33 7.05 18.57

27 02 7.36 18.26 33 7.03 18.59

28 02 7.34 18.27 32 7.01 19.00

1 03 7.31 18.29 32 6.59 19.02

Maan Opkomst Ondergang Opkomst
Verlicht 

deel (%)

22 02 4.55 12.38 71

23 02 5.51 13.31 80

24 02 6.39 14.37 87

25 02 7.17 15.52 93

26 02 7.47 17.12 98

8.12 18.35 100

28 02 8.33 19.59 99

1 03 8.55 21.26 96

*

*

***

Deze tijdstippen gelden voor Ieper, stel in voor jouw waarnemingsplaats.

Bron https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://heavens-above.com/Asteroids.aspx?lat=50.8517&lng=2.8915&loc=Ieper&alt=0&tz=CET
https://spotthestation.nasa.gov/sightings/index.cfm
https://heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=50.8198&lng=2.9127&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://findstarlink.com/
https://www.zonsopgangzonsondergang.nl/maanstanden-maanopkomst/
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Vrijdag 26 februari

• Samenstand van Maan en Regulus. 

Jeugd!

Zaterdag 27 februari

• Volle Maan. Jeugd!

Zondag 28 februari

Maandag 1 maart

• Begin van de weerkundige lente. 

Jeugd!

TIJDSTIPPEN BIJ WAARNEMINGEN

In ons hemeljournaal staan bij verschillende 

waarnemingen tijdstippen. Deze zijn 

weergegeven in lokale tijd. Het exacte 

tijdstip bij u thuis kan enkele minuten 

eerder of later zijn, want dit is afhankelijk 

van uw locatie.

TIP!

Maandag 22 februari

• 10.30 uur Koppeling Northrop 

Grumman Cygnus cargo ship

aan ISS. Volg dit via NASA Live 

vanaf 9 uur. 

Dinsdag 23 februari

Woensdag 24 februari

• Samenstand van Maan en 

Pollux. Jeugd!

Donderdag 25 februari

• De Maan bedekt ster Asullus

Borealis,  (gamma) Cancri. 

In blauw tips voor de jeugd, en tips op de volgende bladzijde.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/nasalive
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Magnitude en lichtvervuiling. 

Misschien vroeg je je wel al eens af 

waarom je op kamp in de Ardennen of 

op reis soms meer sterren ziet dan bij 

je thuis. Wel door lichtvervuiling van 

straatlichten, serres, voetbalstadia, 

tuinverlichting, … zie je in steden Afbeelding 1. Grafiek SQM-meting op AstroLAB iris. 

Klasse Titel klasse Magnitude
SQM 

(mag/boogsec²)
Kleur

1 Uitstekende echte donkere hemel 7,6 – 8,0 > 21,9

2 Typische echte donkere hemel 7,1 – 7,5 21,5- 21, 9 

3 Hemel in landelijk gebied 6,6 -7,0 21,3 – 21,5

4
Hemel in overgangszone tussen 
landelijk en voorstedelijk gebied

6,3-6,5 20,8 – 21,3

5
Hemel in buitenste zone van 
voorstedelijk gebied

6,1-6,3 20,1 – 20,8

6 Hemel in voorstedelijke hemel 5,6 – 6,0 19,1 – 20,1

7
Hemel in overgangszone tussen 
stedelijk en voorstedelijk gebied

5,0 - 5,5 18,0 – 19,1 

8 Hemel in stedelijk gebied 4,5 - 4,0 < 18,0 

9 Hemel in binnenstad < 4,0

minder sterren dan op het platteland. Dit noemen astronomen ook wel lichthinder. 

Afhankelijk van hoeveel vervuiling er is zal je dus bepaalde magnitudes van sterren niet 

meer kunnen zien. Op AstroLAB hebben we hiervoor een meettoestel, een SQM-meter, 

een Sky Quality Meter. Bij ons meten we waarden met een maximum van ongeveer 20,5. 

Dit wil zeggen dat we sterren kunnen zien tot een magnitude van ongeveer 6,1 à 6,3 en dat 

we op een klasse 5 zitten op de schaal van Bortle. Dit is vrij goed voor Vlaanderen, met wat 

geluk en geduld kan je bij ons de Melkweg zien.  In het bijhorende schema zie je het 

verband tussen de magnitude, de SQM-waarde, de Bortle schaal. Je kan een dagelijkse 

grafiek vinden op onze website: https://astrolab.be/sqmlv/.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://astrolab.be/sqmlv/
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Experiment: Welke magnitude kan je bij je thuis zien en hoeveel lichtvervuiling is er? 

Wil je zelf weten hoeveel lichtvervuiling er is bij jou in de buurt? Dit kan je testen aan 

de hand van de sterren die je kan zien of tellen van een sterrenbeeld. Volgende week 

start een nieuw project van de Volkssterrenwacht Armand Pien om deze lichtvervuiling 

te meten. Het project heet 'Saving Private Orion’.  Het start met een live-stream op 

woensdag 3 maart om 20u te vinden op https://www.armandpien.be/. Daarna is er 

tussen 5 tot 14 maart 2021 een ster-tel-periode net zoals het vogeltelweekend. 

Tijdens deze periode gaan ze dus sterren tellen van het bekende sterrenbeeld Orion. Op 

de bijhorende afbeeldingen zie je het sterrenbeeld Orion. Afhankelijk van de magnitude 

die je kan zien, zal je dus meer of minder sterren zien. 

• Ga opzoek naar het sterrenbeeld Orion. Deze is makkelijk te herkennen aan de hand van zijn 

zandlopervorm. Zie afbeelding 1. 

• Kijk naar de sterren binnen deze zandloper. Kan jij het zwaard van Orion zien? Zie afbeelding 3. 

• Vergelijk de sterren die je kan zien met één van deze figuren. Bij elke figuur hoort een maximale 

magnitude, zie rechter benedenhoek. Voor kaarten met een nog hogere magnitude kan je surfen 

naar de website onder de afbeeldingen. Hierop kan je ook je waarnemingen registreren. 

• Bepaal aan de hand van de tabel, op de vorige pagina, tot welke klasse de hemel bij jouw thuis 

behoort. 

Stappenplan

Afbeelding 1-4. Orion in verschillende magnitudes, bron: https://www.globeatnight.org/webapp/

zwaard

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.armandpien.be/
https://www.globeatnight.org/webapp/
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ma 22 februari
10.30 uur Koppeling Northrop Grumman Cygnus cargo ship aan ISS. Jeugd!

De koppeling aan het ISS kan je live volgen vanaf 3 a.m. EST, 9 uur onze tijd. De 

koppeling, het docken zelf is gepland rond 10.30 uur en vanaf 12 uur kunnen we 

de installatie volgen van de Cygnus aan het ISS. Volg dit via NASA Live vanaf 9 uur. 

Afbeelding 1:.Foto van de Northrop Grumman op 7 01 2019 gekoppeld aan het ISS. Bron NASA.

Zaterdag 20 februari werd de Cygnus gelanceerd, vandaag dockt hij aan. De lading, 

zoals je vorige week al kon lezen in het Hemeljournaal, bestaat uit verschillende 

wetenschappelijke experimenten.

Er wordt gewerkt aan computer en hardware om snelheid te verhogen van data 

processing.

Een tweede deel van een experiment om de voordelen te bestuderen van het 

kunstmatig retina’s (netvlies van het oog) te maken in de ruimte.

Het project Micro-16 wordt verder gezet, een studie die spiergroei in de ruimte 

onderzoekt. Daarvoor worden wormen onderzocht en hun spiergroei bij 

microzwaartekracht.

Men zoekt ook naar nieuwe methoden om proteïnen te produceren in de ruimte.

Het stralingsdetectie systeem A-HoSS, wordt ontwikkeld voor het Artemis programma.

Dat zijn echt essentiële onderzoeken, nodig voor op Aarde, en ook voor de 

toekomstige Maan- en Marsmissies!

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.nasa.gov/nasalive
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wo 24 februari
Samenstand van Maan en Pollux. Jeugd!

Vanaf 22 februari staat de Maan in het sterrenbeeld van de Tweeling. 

De dichtste samenstand van de Maan en Pollux, de Bèta-ster (β Gem) 

van het sterrenbeeld Tweeling kan je zien in de nacht van dinsdag op 

woensdag om 1.43 uur. Dan staan ze op ongeveer 4° van elkaar, dit in 

westzuidwestelijke richting op een hoogte van 42°. (gegevens van 

hemel.waarnemen.com). Op 24 december ‘s avonds staat de Maan al 

in een ander sterrenbeeld, de Kreeft. 

Voor wie midden in de nacht kijken niet ziet zitten. Kijk dan op 23 

december ‘s avonds omstreeks 21 uur in zuidzuidoostelijke richting. 

Op ongeveer 60° boven de horizon kan je de Maan zien. Schuif dan 

ongeveer 10° op naar links en een beetje naar boven daar staat Pollux. 

Afbeelding 1. 24 02 2021, 1.43 uur, 42°, 
WZW, Maan en Pollux, bron: Stellarium

Afbeelding 1. 23 02 2021, 21.00 uur, 42°, ZZO, 
Maan en Pollux, bron: Stellarium

Pollux

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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do 25 februari

3.41 uur De Maan bedekt ster Asullus Borealis,  (gamma) Cancri. 

Asullus Borealis wordt door de Maan bedekt om uur. Beiden vind je in 

het westen, 30° boven de horizon. De uittrede vindt plaats om 4.41 uur 

in het westen op een hoogt van ongeveer 20°. Asullus Borealis heeft 

een helderheid van tussen 4,5 en 5, dus met een verrekijker zou je dit 

al kunnen zien. Een statief is geen overbodige luxe. Ogen wennen in 

een tiental minuten aan het donker, en verrekijker of telescoop 

klaarzetten neemt ook wat tijd in beslag. Neem dus wat tijd om het 

moment van bedekking waar te nemen.

Afbeelding 1. 25 02 2021, 3.41 uur, W, 30°, 
Asullus Borealis. Bron Stellarium

Afbeelding 1. 25 02 2021, 4.41 uur, W, 20°, 
Asullus Borealis. Bron Stellarium

**

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


© 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis

vr 26 februari
Samenstand van Maan en Regulus. Jeugd!

Ondertussen is de Maan opgeschoven richting het sterrenbeeld 

Leeuw. Deze samenstand kan je vanaf zonsondergang beginnen 

zoeken in het oosten op ongeveer 10° graden. Geleidelijk aan 

klimmen de Maan en het sterrenbeeld hoger aan de hemel en 

bewegen ze richting het zuiden. De nauwste samenstand gebeurt 

helaas voor zonsondergang en gebeurt voor ons onder de horizon. 

Rond 21.00 uur kan je de Maan zien in oostzuidoostelijke richting op 

een hoogte van 30-35° Op dat moment staat de Maan 5° links van de 

ster α (Alfa) Leo, Regulus. Dit is de helderste ster van het sterrenbeeld 

Leeuw. Soms wordt deze ster bedekt door de Maan. Als dit gebeurt 

dan gebeurt dit in reeksen. Dan maak je elke siderische maand kans 

om deze bedekking te spotten. De laatste reeks was van december 

2016 tot april 2018. De volgende reeks begint pas in juli 2025. 

Afbeelding 1. 26 02 2021, 21.00 uur, 30-35°, OZO, Maan en Regulus, bron: Stellarium

Regulus

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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za 27 februari
Volle Maan. Jeugd!

Deze avond is de Maan volledig belicht. Dit kan enkel als de Maan aan 

de andere kant van de Aarde staat als de Zon. Of met andere woorden 

als de Aarde tussen de Maan en de Zon staat.  Bij Volle Maan ben je dan 

ook zeker dat je rond middernacht de Maan kan waarnemen. Het 

gereflecteerde licht van de Maan zorgt er voor dat het ‘s nachts minder 

donker is. Dit is dus niet het ideale moment om deepsky of andere 

objecten te bekijken. 

Afbeelding 1. 27 2 2021, 
21.00 uur, Volle Maan, OZO, 
hoogte 20°, bron Stellarium

Afbeelding 2. Maanfasen, 
bron Astropolis

*

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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ma 1 maart
Begin van de weerkundige lente. Jeugd!

De weerkundige lente begint vandaag, maar de astronomische lente 

begint pas eind deze maand op 20 maart. Weerkundigen rekenen niet 

graag met deze datum, omdat deze kan variëren en sommige jaren een 

dag later valt. Dus om statistieken te kunnen maken in verband met het 

weer, begint de weerkundige lente vroeger en op een vaste dag. Dit is op 

1 maart en omvat de maanden maart, april en mei.  

Meer info hierover en een bijhorende filmpje kan je vinden op de website 

van weerman Frank Deboosere. Uitleg seizoenen. 

Voor info over de weerkundige statistieken kan je surfen naar 

www.meteo.be. Voor info over de lente van vorig jarig: lente 2020.  

Seizoenen in het jaar 2021 

Seizoen meteorologisch astronomisch 

lente 1 maart 20 maart

zomer 1 juni 21 juni

herfst 1 september 22 september

winter 1 december 21 december

Afbeelding 1. overzicht seizoenen in 2021 bron: AstroLAB Iris

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag84.php
http://www.meteo.be/
https://www.meteo.be/nl/klimaat/recente-waarnemingen-in-belgie-en-te-ukkel/klimatologisch-overzicht/2020/lente


Sterrenbeeld van de week

Voerman
Auriga (Aur)

Stappenplan
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De Voerman is makkelijk herkenbaar aan 

zijn vijfhoekige vorm van zijn helderste 

sterren. Hiervan is de bekendste, helderste 

ster Capella, Alfa (α) Aurigae met een 

magnitude van m = + 0,1. Gamma (γ) 

Aurigae, de onderste ster van de vijfhoek en 

op de grens van de Voerman is 

tegenwoordig onderdeel van de Stier als 

Beta (β) Tau. Het sterrenbeeld bezit 4 

gekende deepsky objecten. M 36, M37 en 

M38 die alle drie een open sterrenhoop 

zijn. Dan heb je ook nog de Vlammende-

ster nevel rond de ster AE Aurigae, een 

“snel” bewegende. Toch snel voor sterren, 

ze beweegt ongeveer 4 boogseconden per 

eeuw richting het noorden en is 

vermoedelijk geboren in de omgeving van 

de Orionnevel. 

De vijfhoek van de Voerman kan je vinden aan de hand van zijn helderste ster, Capella. Zijn 

bekendste buren zijn de Tweeling en de Stier. Als je Orion kan vinden, kan je de Tweeling 

en de Stier erboven vinden. Daarboven kan je dan nog eens de Voerman vinden. 

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Voerman, 
bron: Astropolis

Afbeelding 2. 27 2 2021, 21.00 uur, 
Voerman en omliggende 
sterrenbeelden, ZW, bron Stellarium

De Voerman is een 

sterrenbeeld, dat vaak 

gebruikt wordt om je te 

oriënteren aan de 

sterrenhemel omdat 

Capella zo’n opvallende 

ster is. 

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Weetje van de week 

Het zijn geen winters meer 

zoals wij kind waren. 
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Ziezo, de winterprik zit erop voor 2021 en eigenlijk was het eerder een koudegolfje, 

zoals we er niet ieder jaar meer krijgen. 

Was dat niet van 2012 geleden ?

Direct krijg je dan twee gesprekonderwerpen. Een eerste hoe dat nu zit met die 

opwarming van de aarde à la Trump. Daarover gaan we het een andere keer 

hebben.

Wat ons nu triggerde was dat het geen winters meer zijn zoals vroeger en dan hoor 

je de oudere generatie al of niet steeds straffere verhalen ophalen over vriezen dat 

het kraakt en zoals onlangs ook weer de nationale Nederlandse 

elfstedentochtkoorts die toeslaat.

Daarom een overzichtje van échte winters sinds mensenheugenis, althans van 

diegenen die het nog kunnen weten of hebben van horen zeggen.

We gaan omgekeerd werken, terugkeren in de tijd : 

2012 en 2010 hadden wel wat winter, maar 2003 was al wat feller.

1997 was ook de moeite met de laatste elfstedentocht.

Dan moeten we al terug naar de periode 1985-86-87 met twee elfstedentochten. 

Een van die jaren kon je op de Ieperse vestingen meen ik me te herinneren.

Ook 1982 had iets winters.

In 1979 kon je zeker op de Ieperse vestingen, het was dagenlang heel glad met veel 

overlast ook.

Begin de jaren 70 ook wel wat koudeprikjes en ik herinner me eens een 

Nieuwjaarsavond met ijzel.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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1963 is een van de beruchtste waar de koude een heel lange periode aanhield, 

maar al van voor mijn tijd, van horen zeggen dus, kijk eens op 

https://debliedemaker.wordpress.com/2013/04/01/de-bevroren-zee/ Ook in 

1956 was een winter om u tegen te zeggen. 1947 is ook heel berucht, terwijl die 

gevolgd werd door een van de warmste zomers. De eerste jaren van de tweede 

wereldoorlog hoor je ook veel over klagen : 1940 en 41, waarbij de koudste 

temperaturen werden opgetekend die tot nu niet meer voorkwamen, bij ons in 

Ukkel was dat in 1940 met -30°C. Wij kunnen ons dat niet meer voorstellen.

Als we nog wat verder gaan, maar dan is het praktisch voor iedereen van horen 

zeggen, heb je nog 1929, 1917 en 1909. 

Bovenstaande grafiek is het Hellmann-getal voor Nederland De Bilt. 

De figuur komt van website https://klimaatgek.nl/wordpress/2016/05/03/koude-

winters-in-de-bilt/ waar je nog meer vindt.

Dit is een van de manieren op winters te kwantificeren en afhankelijk van de 

methode vind je wat verschillen welke de strafste was.

Maar 1963,1956, 1947 en 1942 zitten het best nog in het geheugen van de nog 

levende mensen, vraag maar eens naar hun verhalen !

Als we heel ver terugkeren lezen we ook over 1833 ...

Welke herinneringen heb jij van straffe winters ? Laat het ons weten op 

info@astrolab.be !

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://debliedemaker.wordpress.com/2013/04/01/de-bevroren-zee/
https://klimaatgek.nl/wordpress/2016/05/03/koude-winters-in-de-bilt/


FOTO van de Week 

• Geert Vandenbulcke

• De Maan
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