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Eveneens 

verkrijgbaar als 

videoclip, meer 

info op onze 

Facebook en 

website.
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Planeten

Venus komt ‘s ochtends op tijdens de schemering en is te 

vinden dichtbij de horizon.

Volg de link vannacht, van hemelwaarnemen.com, 

als je detailinfo wenst over de planeten. 

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

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

Afbeelding 7a. Neptunus. 
Bron NASA/JPL
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Mercurius blijft in juni niet zichtbaar.

Mars komt half juni op om 2.50 uur, tegen eind juni is dat 2.10 

uur. Mars is zichtbaar tot hij in de ochtendschemering verdwijnt. 

Langzamerhand kunnen we Mars wat langer bewonderen in het 

tweede deel van de nacht. 

Jupiter komt half juni op om 2.30 uur in het oosten, eind juni 

is dat om 1.35 uur. 

Uranus wordt aan het einde van de maand ‘s ochtends zichtbaar.

Neptunus wordt ‘s ochtends beter zichtbaar.

Saturnus staat elke nacht vroeger op, vanaf 15 juni staat 

Saturnus op rond 1.15 uur in het oostzuidoosten, en op 30 

juni om 0.15 uur. Ten oosten van Saturnus is planetoïde 4 

Vesta doorheen de Waterman aan het reizen, weg van 

Saturnus.

http://hemel.waarnemen.com/vannacht/
https://www.astropix.com/
http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/


Zon en Maan

De opkomst en ondergang van Zon en Maan vind je hieronder, voor de komende twee weken, voor Ukkel. 

Bron Koninklijke Sterrenwacht van België, jaarboek 2022.
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Op 21 juni om 11.14 uur begint de astronomische zomer. De zon komt die dag het 

meest noordoostelijk op en gaat het meest noordwestelijk onder. Vandaar dat je aan de 

kust de zon kan zien opkomen vanuit de zee, en je de zon kan zien ondergaan in de zee. Bij 

het wintersolstitium komt de zon het meest zuidoostelijk op en gaat het meest 

zuidwestelijk onder.

In de stad of in de bossen is dit niet mogelijk om waar te nemen, aan zee of op de buiten 

met vrij zicht op de horizon kan je zien hoe zonsopgang en zonsondergang gedurende het 

jaar opschuiven! Wie wil weten hoeveel dit opschuift, zoek een uitkijkpost waar je vier of 

meer keer per jaar ‘s ochtends en ‘s avonds naartoe kan met een kompas. Noteer tijd en 

plaats of maak vergelijkbare foto’s van zonsopgang en -ondergang op de solstitia en 

equinoxen, en mogelijks enkele dagen ertussen! Een oriëntatietafel in het landschap is een 

goede plek daarvoor! 

Zon  
Ochtend-

schemering
Opkomst Doorgang

Onder-
gang

Avond-
schemering

Maan
Opkomst

Onder-
gang

Opkomst
Verlicht 
deel k

16.06.22 4:43 5:29 13:43 21:58 22:44 7:01 0,96

17.06.22 4:42 5:29 13:44 21:59 22:45 0:36 8:25 0,91

18.06.22 4:42 5:29 13:44 21:59 22:45 1:11 9:53 0,83

19.06.22 4:43 5:29 13:44 21:59 22:45 1:35 11:19 0,73

20.06.22 4:43 5:29 13:44 22:59 22:46 1:54 12:40 0,62

21.06.22 4:43 5:29 13:44 22:00 22:46 2:09 13:58 0,52

22.06.22 4:43 5:29 13:45 22:00 22:46 2:23 15:12 0,41

23.06.22 4:43 5:30 13:45 22:00 22:46 2:36 16:25 0,31

24.06.22 4:44 5:30 13:45 22:00 22:46 2:51 17:37 0,22

25.06.22 4:44 5:30 13:45 22:00 22:46 3:08 18:49 0,15

26.06.22 4:45 5:31 13:45 22:00 22:46 3:28 20:00 0,09

27.06.22 4:45 5:31 13:46 22:00 22:46 3:55 21:06 0,04

28.06.22 4:46 5:32 13:46 22:00 22:46 4:30 22:05 0,01

29.06.22 4:46 5:32 13:46 22:00 22:46 5:15 22:54 0,00

30.06.22 4:47 5:33 13:46 21:59 22:45 6:10 23:32 0,01

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


Planetoïden 
en kometen
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Planetoïden Planetoïden en dwergplaneten

Planetoïde 4 Vesta, heeft tegen eind juni magnitude 

6,6 en is zichtbaar met een verrekijker. We zien haar 

in de maand juni verder naar het oosten reizen in de 

Waterman. Daarbij komt ze steeds eerder op, rond 

het einde van de maand is dit om 1.05 uur.

Kometen

Er zijn op dit moment geen kometen met het blote oog waar te nemen.

Komeet C/2017 K2 PANSTARRS is met een telescoop te vinden. Hij heeft magnitude 8,5 

en zal langzaam verhelderen. Gezien de nachten korter worden, en de schemering 

langer duurt, wordt de tijdspanne korter om deze komeet op zijn best te bewonderen. 

De beste waarneemtijd ligt tussen middernacht en 2 uur ‘s nachts, je vindt de komeet in 

het oostzuidoosten.

Meer info over kometen vind je via

hemelkalender https://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/

hemelwaarnemen Kometen

Er zijn meerdere planetoïden zichtbaar, de opposities en efemeriden vind je via 

Hemelkalender. 

Je vindt er ook de NEA, Near Earth Asteroïds, dat zijn planetoïden die dichtbij ons 

komen.

Afbeelding 1. Planetoïde 4 Vesta. Bron Wikipedia, NASA. 
link naar wikipedia pagina en auteur

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://hemelkalender.space/periodieke-kometen-in-2022/
http://hemel.waarnemen.com/kometen/
https://hemelkalender.space/
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49833725


Meteoren
en satellieten
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ISS International Space Station

Het ISS is pas terug zichtbaar op 27 juni. Voor exacte 

uren en locaties kan je de onderstaande linken 

gebruiken. 

Link NASA, link Heavens Above en 

link J. Darpinian Satellites. 

Meer info over het ISS via NASA
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/i
ndex.html

ISS Bron NASA 
https://commons.wikimedia.org/w/index.ph
p?curid=958508

Meteoren 

Het is wachten tot eind juni op de kleine meteorenzwerm, Boötiden.

In juni zijn er sterke ‘daglichtzwermen’, deze zijn enkel zichtbaar via radiogolflengten.

Het gaat om de Ariëtiden, -Perseïden en -Tauriden.

Ook in juli zijn er een aantal kleine meteorenzwermen zichtbaar, maar het is vooral 

wachten op de Perseïden in augustus, waarvan het maximum te verwachten is in de 

nanacht van 12 op 13 augustus.

Je kan met wat geluk, elke nacht wel hier en daar een meteoor waarnemen.

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 en link J. Darpinian Starlink voor exacte uren en posities van deze 

voorbijkomende gelanceerde satellieten.

Satellieten 

Er zijn elke avond verschillende satellieten te zien.

Link Satellieten en J. Darpinian Satellites

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
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://james.darpinian.com/satellites/
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=958508
https://findstarlink.com/
https://james.darpinian.com/satellites/?special=starlink
https://www.heavens-above.com/AllSats.aspx?lat=50.8222&lng=2.9264&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET
https://james.darpinian.com/satellites/


Waarnemingen 
15 06 - 18 06
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Lichtende nachtwolken tot eind juli

Van juni tot half juli zijn de nachten in onze streken ‘grijs’.

Kijk uit naar lichtende nachtwolken!

De Maan trekt de komende twee weken door de sterrenbeelden Boogschutter, Steenbok, Waterman, 

Vissen en Stier, langsheen de planeten Saturnus, Jupiter, Mars, Venus en Mercurius.

Voor waarnemingen van Jupiter en zijn vier Galileïsche manen volg de link

Verschijnselen van Jupiter en vier manen

Je vindt de lichtende nachtwolken jaarlijks in deze periode aan de nachtelijke hemel 

maak er een foto van en stuur ze ons door! We plaatsen de foto’s in het volgend 

Hemeljournaal.

Donderdag 16 juni 

De meest vroege zonsopkomst van het jaar

Deze meest vroege zonsopkomst van het jaar valt in onze streken altijd iets vroeger 

dan de zomerzonnewende, de oorzaak hiervan is de ‘tijdsvereffening’. Over het 

solstitium vind je meer op 21 juni.

In deze maanden staat de Zon ‘s nachts laag onder 

de horizon. Deze zeer hoge wolken ontstaan als er 

kleine deeltjes zitten in de bovenste lagen van de 

atmosfeer samen met bevroren waterdamp.

Lichtende nachtwolken zijn een soort dunne 

sliertwolken met een heldere lichtblauwe schijn. Deze 

bevinden zich heel hoog in de atmosfeer, zo’n 75 tot 

85 km hoog! De meeste wolken die wij zien zitten 

maximaal 20 km hoog, en zijn donkerder. 

Afbeelding 1. Lichtende nachtwolk boven 
St. Jan-ter-biezen, Watou, Poperinge. 
Bron Sander Clemmens

Het ijs dat rond het stof zit, weerkaatst het zonlicht en geeft mooie lichtblauwe 

zilverachtige weerkaatsing.

Zaterdag 18 juni 

De Maan staat ongeveer 8° ten zuidwesten van Saturnus.

De Maan is op weg naar haar Laatste Kwartier, en trekt vandaag door de Steenbok, je 

ziet de Maan ongeveer 8° ten zuidwesten van Saturnus. Je kan dit zien tussen 

Maansopkomst rond 1.30 uur en zonsopgang. Blijf de Maan de volgende dagen volgen, 

terwijl ze de komende dagen doorheen de Waterman trekt op weg naar Jupiter.

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://hemel.waarnemen.com/jupiter/jupsat_2022.html#jun


Waarnemingen 
20 06 - 21 06 
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Maandag en dinsdag 20 en 21 juni 

De komeet C/2017 K2 PANSTARRS staat in de nacht van 20 op 21 juni 

aan de zuidelijke rand van de open sterrenhoop IC4665

De zomer op het noordelijk halfrond begint om 11.14 uur, net als de winter op het 

zuidelijk halfrond. Als je op de figuur kijkt, dan zie je dat de rotatie-as van de Aarde 

maximaal helt naar de Zon, met 23,4°. Op het noordelijk halfrond staat de Zon dan die 

dag op haar hoogst. Aan de noordpool is er 24 uur daglicht. Op het zuidelijk halfrond 

wordt het vandaag winter, het is aan de zuidpool 24 uur nacht, en de oorzaak is 

opnieuw de aardas, deze wijst maximaal weg van de Zon.

Dinsdag 21 juni

De Maan, in haar Laatste Kwartier, staat 8° ten zuidoosten van Jupiter

De Maan staat in het sterrenbeeld de Vissen en staat vannacht dichtbij Jupiter. Dit kan 

je bewonderen tussen 2.10 uur en zonsopgang. Kijk hoe de Maan de volgende dagen 

haar reis verder zet richting Mars.

Dinsdag 21 juni

Zomersolstitium

Afbeelding 1. 
Seizoenen. 
Bron 
Wikipedia. 

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


Waarnemingen 
22 06 - 26 06 
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Donderdag 23 juni

De Maan staat in sterrenbeeld de Vissen op 3° ten zuidwesten van Mars

De Maan kunnen we vannacht volgen vanaf haar opkomst rond 2.30 uur tot de 

ochtendschemering.

Woensdag 22 juni

Titan staat in zijn grootste oostelijke elongatie ten opzichte van Saturnus

De grootste maan van Saturnus, Titan, staat vanaf de Aarde gezien in een goede positie 

om waar te nemen. De grootst mogelijke elongatie betekent dat Titan de grootst 

mogelijke hoek maakt met Saturnus.

Zaterdag 25 juni

De meest late zonsondergang van het jaar

De Zon gaat iets later onder dan op 21 juni, de dag van het zomersolstitium. De 

oorzaak hiervan is de ‘tijdsvereffening’. 

Zondag 26 juni

Jupiter treedt sterrenbeeld de Walvis, of ook het Zeemonster, binnen

Jupiter treedt vandaag sterrenbeeld de Walvis binnen, en verlaat de Walvis op 1 

september. De reis van Jupiter door de Walvis duurt lang, en toch gaat het maar om een 

kort reisje door de staart, het enige deel van de Walvis dat op enkele boogminuten van de 

ecliptica ligt.

De reden dat dit lang 

duurt is dat Jupiter 

schijnbaar aan de 

hemel aan het 

vertragen is, om daarna 

zijn retrograde 

beweging te starten.

Afbeelding 1. 
Jupiter, 26 06 2022, 3.50 uur.
De groene lijn is de horizon.
Bron Stellarium. 

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


Waarnemingen 
26 06 - 30 06 
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Zondag 26 juni

De Maan als smalle maansikkel nabij Venus in sterrenbeeld de Stier

De Maan verschijnt ‘s ochtends als smalle maansikkel 2° ten noorden van Venus, het 

zal een uitdaging zijn om met een verrekijker de Maan en Venus heel laag in het 

oostnoordoosten te vinden in het sterrenbeeld de Stier. Je kan ze vinden vanaf hun 

opkomst rond 3.30 uur tot de burgerlijke ochtendschemering begint om 4.45 uur. De 

Maan staat dan 10° boven de horizon.

Maandag 27 juni

De kleine meteorenzwerm de Juni-Boötiden is actief

De Juni-Boötiden waren vroeger wel intenser, de laatste jaren wordt er weinig 

verwacht van deze meteorenzwerm. Deze zou afkomstig zijn van de komeet 7P/Pons-

Winnecke. Er is geen storend maanlicht dit jaar.

Woensdag 29 juni 

Nieuwe Maan

Afbeelding 1. 
Smalle maansikkel zo’n 2°
ten noorden van Venus. 
De onderkant van de 
afbeelding komt overeen 
met de horizon. 
Bron Stellarium. 

De Pleiaden

De Nieuwe Maan komt op vlak voor de Zon, staat overdag dichtbij de Zon aan de 

hemel, en gaat onder vlak na de Zon. We zien de Maan dus niet vandaag. 

Gezien er geen storend maanlicht is, is de nachtelijke hemel donkerder. Toch zijn de 

nachten niet zo donker rond het zomersolstitium, de nachten zijn kort, de schemer 

duurt lang, de Zon blijft ‘s nachts langer net onder de horizon, en we noemen dit de 

grijze nachten. Blijven uitkijken naar lichtende nachtwolken!

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


Sterrenbeeld van de week  

Lier, Lyra, Lyr

© 2022 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Het sterrenbeeld de Lier is een klein en 

opvallend sterrenbeeld. De ruitvorm valt op 

aan de hemel!

Alpha Lyrae, of Wega heeft magnitude 0,0 

en is de vijfde helderste ster aan de hemel. 

Het is een witte ster op een afstand van 25 

lichtjaar van ons.

M56 is een bolvormige sterrenhoop, die op 

een afstand staat van 27 000 lichtjaar, en 

waarvan de sterren 12,5 tot 13 miljard jaar 

oud zijn.

M57 of Ringnevel heeft de vorm van een 

bijzonder mooie ring, die met een iets 

grotere telescoop goed te zien is. Er is een 

ster met magnitude 15 in het midden. Deze 

ster is dus slechts met hele grote telescopen 

te zien. Deze ster heeft zo’n 5000 à 7000 

jaar geleden de ringvormige nevel 

uitgeworpen. De afstand van de ringnevel 

wordt geschat op 1400 tot 4000 lichtjaar.

Afbeelding 1. Sterrenbeeld Lier. Bron Astropolis

Het sterrenbeeld de Lier kan je vinden tussen 

de Zwaan en Hercules. Vooral de heldere ster 

Wega en de ruitvorm van de Lier vallen op.

Wega vind je op 18 juni in het oosten, om 23.15 

uur zo’n 55° boven de horizon.

Wega vormt, samen met Deneb van de Zwaan 

en Altaïr van de Arend, de Zomerdriehoek.

Ook dit kan je gebruiken om je te oriënteren 

aan de nachtelijke hemel!

Afbeelding 2. Sterrenbeeld Lier 23.15 uur 18 06 2022. Bron Stellarium.

Hercules

Deneb

Altaïr

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


Om het allemaal nog gekker te maken, observeren we verschijnselen die ons doen 

grijpen naar begrippen zoals donkere energie en donkere materie.  Om deze 

verschijnselen te kunnen verklaren moeten we besluiten dat die het overgrote deel van 

het heelal uitmaken en dat we dus het overgrote deel van het heelal niet echt kennen. 

We merken enkel de effecten ervan. 

Omdat we het niet kunnen zien, noemen we het donker. We “zien” het niet rechtstreeks 

maar kunnen het enkel ervaren door de uitwerking ervan. Een beetje zoals we zwarte 

gaten niet rechtstreeks kunnen zien maar wel hun effect op hun omgeving. Vandaar dat 

het onlangs verkregen extra zintuig voor het meten van zwaartekrachtschommelingen 

van de ruimte zo belangrijk is. We hebben er een extra zintuig bij! Je merkt: heel veel 

mysterieuze nog onverklaarbare dingen. Laat ons echter simpel beginnen, we zien wel 

hoe ver we raken.

© 2022 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen AstroLAB Iris en Astropolis

Weetje van de week 
Theorie van alles - deel 4 

Afbeelding 1. Impressie van zwaartekrachtgolven Henze, NASA -
http://www.nasa.gov/centers/goddard/universe/gwave.html
http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/146978mai
n_gwave_lg5.jpg

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
http://www.nasa.gov/centers/goddard/universe/gwave.html
http://www.nasa.gov/centers/goddard/images/content/146978main_gwave_lg5.jpg
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zomertip 
sterrenkundige uitstapjes

Afbeelding 1. Sonnenborgh museum en sterrenwacht. 
Bron: https://www.visitutrechtregion.com/

Ben je nog op zoek naar een leuke uitstap voor deze zomer? Kijk dan eens of er in de buurt 

een sterrenwacht is waar je eens op bezoek kan. Op deze pagina vind je een aantal 

mogelijkheden voor België en Nederland. We kunnen onmogelijk alle sterrenwachten 

bespreken, maar verwijzen graag verder naar een algemene website waar je zelf meer info 

kan vinden over verschillende locaties.

Volkssterrenwachten in Vlaanderen 

Er zijn 6 Vlaamse Volkssterrenwachten verspreid over de verschillende provincies. Zo kan je 
terecht in Brugge, Ieper, Gent, Grimbergen, Antwerpen en Genk. Meer info over wat en waar 
kan je vinden op de website www.volkssterrenwachten.be

Aan Zee

Wil je tijdens een uitstap of vakantie aan zee een hemelse ervaring opdoen? Ga dan eens 
naar de Sterrenjutters in Koksijde of naar Astropolis in Oostende. Bij de Sterrenjutters kan je 
elke donderdagavond waarnemen in de zomervakantie. Meer info op 
www.desterrenjutters.be. In Oostende kan je dagelijks op bezoek in het Space en Science
centrum Astropolis. De hele zomer zijn er speciale activiteiten en op dinsdag 19 en 20 juli is 
er zelfs een grote Space Village. Meer info op www.astropolis.be.

Nederland 

In Nederland zijn er ook een aantal grote en 
kleine sterrenwachten waar je in de zomer 
terecht kan voor een bezoek overdag of ‘s 
avonds. De lijst kan je vinden op deze website: 
www.astronomie.nl/publiekssterrenwachten-16
Ben je in de buurt van Utrecht? Dan kunnen we 
jullie zeker de sterrenwacht en museum 
Sonnenborgh aanraden. Meer info op 
https://www.sonnenborgh.nl/

De Ardennen 

In Wallonië zijn er ook een aantal sterrenwachten, de meeste zijn verbonden met een universiteit 
zoals die in Namen en Luik. Maar in het hartje van de Ardennen is er slechts 1 volkssterrenwacht: 
Observatoire centre Ardenne. Meer info op www.observatoirecentreardenne.be

http://www.astrolab.be/
http://www.astropolis.be/
https://www.visitutrechtregion.com/
http://www.volkssterrenwachten.be/
http://www.desterrenjutters.be/
http://www.astropolis.be/
http://www.astronomie.nl/publiekssterrenwachten-16
https://www.sonnenborgh.nl/
https://www.observatoirecentreardenne.be/


FOTO van de Week 
• Nicolas Catrix, foto gemaakt te

Roncq (France)

• M101, Windmolenstelsel

• camera: ATIC horizon 2 mono

• filter: IDAS d1

• montering: HEQ5-r

• lens: TS 150/600

• coma corrector: TS GPU

• volgcamera: 30/120

• Autoguide: MGEN 3

• Stacking: 25 foto’s van 300 s



Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay © 2021 Gratis publicatie aangeboden via samenwerking tussen

AstroLAB Iris en Astropolis.
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Verschijnt ook via de kanalen van deze partners :
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