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Waarneemsoftware 
  

Nota’s bij de crash course van 5 december 2019 

 

COLOFON 
 

Uitgave  December 2019 
  

Laatste aanpassing  December 2019 
  

Beschikbaarheid en 
gebruiksrechten 

 Deze cursus kan gratis gebruikt worden voor educatieve 
doeleinden. Als je onderdelen eruit kopieert, dan moet dit 
gebeuren met een verwijzing naar het origineel. 

 Beschikbaar op www.armandpien.be. 
  

Crash course  Deze cursus maakt deel uit van een reeks éénmalige 
cursussen van de UGENT Volkssterrenwacht Armand 
Pien. In een crash course kunt u op één avond (2 tot 3 uren) 
ruimschoots ingeleid worden tot een thema waarvoor u 
interesse hebt. De crash course wordt geïllustreerd door 
een korte geschreven cursus. 

  

AUTEURS  
  

UGENT Volkssterrenwacht 
Armand Pien  

 Maaike Dubois  

  

Samenvatting De komst van de computer markeerde een ware revolutie in 

het waarnemen van het heelal. Niet alleen waren we nu in 

staat om ingewikkelde en saaie berekeningen over te laten aan 

de computer, we slaagden er tegelijkertijd in om baanbrekende 

ontdekkingen te doen. Dankzij computertechnologie vlogen we 

naar de Maan, lanceerden we de Hubble Space Telescope, 

laten we ruimtesondes naar de verre uiteinden van ons 

zonnestelsel vliegen. Ook voor de amateurastronoom kan 

technologie zeer waardevol zijn. In deze crash course bekijken 

we een aantal interessante hulpmiddelen die ons kunnen 

helpen bij het waarnemen. Er worden een aantal websites 

opgelijst, software uitgelicht, en een lijst van Apps voor 

Smartphone en tablets voorgesteld. Net omdat technologie 

razendsnel evolueert, zal ook deze lijst waarschijnlijk snel 

evolueren. En dus is deze syllabus per definitie onvolledig. 

Interessante aanvullingen zijn dus steeds welkom via 

info@armandpien.be  

  

http://www.armandpien.be/
mailto:info@armandpien.be
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Deel 1: Zoekmachines  

 

1. Google                           www.google.be 

 

Vandaag de dag is de encyclopedie al lang niet meer de grootste bron van kennisvergaring 

geworden. Dankzij Google vinden we op elke mogelijke vraag instant een antwoord. Ook voor 

amateurastronomen is het een handige zoekmachine om snel informatie te vergaren.  

Het is niet altijd makkelijk om na te gaan of dat antwoord ook klopt.  

Als je graag kennis wilt opdoen over het heelal (of over eender welk onderwerp), kan het goed 

zijn informatie te controleren via andere kanalen.  

 

 
 

Afbeelding 1: Google. Niet meer weg te denken vandaag als het gaat om informatieverwerving. 
 
 

2.   Wolfram Alpha                             www.wolframalpha.com 
 

Wolfram Alpha is een speciale zoekmachine die niet zoals Google websites afschuimt op zoek 

naar informatie, maar zelf het antwoord tracht te formuleren via berekeningen op een vaste 

dataset en algoritmes. Bezoekers kunnen vragen ingeven op de website, en de site berekent 

dan de antwoorden en bijhorende visualisaties vanuit een databank. Tik bijvoorbeeld eens 

‘distance crab nebula’ of ‘mission to mars’ in. Oprichter is Stephen Wolfram, een briljante 

Britse wetenschapper die ‘Mathematica’ ontwikkelde, de software waar WolframAlpha op 

draait. De database bevat momenteel honderden gegevensgebieden, zoals meteorologische 

gegevens, datum en tijd, wiskunde, natuurwetenschappen, socio-economische gegevens, 

geografie, engineering, gezondheidszorg en geneeskunde, astronomie, transport, life 

sciences, computerwetenschappen, financiële gegevens, omzetten van eenheden, kleuren, 

muziek, sport, organisaties, geschiedenis, cultuur en media, taal, en nutritionele gegevens.  

 

 

 

 

 
Afbeelding 2: Wolfram Alpha, 
een compleet andere kijk op 
informatieverwerving. 

 

 

Afbeelding 3: Stephen Wolfram. 
Brits wonderkind en briljante 
geleerde.  
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Deel 2: Interessante websites  
 
 

 
 

1. België  
 

1. Vereniging voor Sterrenkunde       www.vvs.be 

 

 

De Vereniging Voor Sterrenkunde, Meteorologie, Geofysica en Aanverwante wetenschappen, 

afgekort VVS, werd in 1944 gesticht te Gent ten behoeve van de amateursterrenkundigen in 

Vlaanderen. Door de jaren heen is de VVS uitgegroeid tot het sterrenkundig forum in 

Vlaanderen. Vandaag telt de VVS bijna 2000 leden. 

De website van de vereniging is dè portaalsite voor Vlaanderen over alles wat leeft rond 

sterrenkunde.  Een must dus voor elke liefhebber van astronomie en ruimtevaart.  

 

2.  Volkssterrenwachten  
 
 

Vlaanderen telt zes officiële volkssterrenwachten. Elk van hun websites biedt heel wat 

informatie.  Bij elk van hen kan je terecht voor waarneemavonden, cursussen, lezingen, 

activiteiten, ... De meeste van die activiteiten zijn gratis. Ze bieden ook allemaal 

schoolbezoeken aan, en staan klaar met advies voor iedereen met interesse in hun 

expertisegebieden.  

 

 www.armandpien.be  (Gent) 

 

 www.astrolab.be  (Ieper) 

 

 www.urania.be  (Hove) 

 

 www.mira.be  (Grimbergen) 

 

 www.cosmix.be  (Brugge) 

 

 www.kattevennen.be  (Genk) 

 

 www.astropolis.be  (Astropolis is een nieuwe sterrenwacht voor Oostende, die binnenkort zal 

openen)  

Afbeelding 4: de 
historische telescoop op 
Volkssterrenwacht 
Armand Pien, met enkele 
medewerkers van het 
eerste uur. 
Volkssterrenwachten 
bestaan dankzij de hulp 
van vele vrijwilligers.  
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3. Parsec v.z.w.  
 

 

Parsec v.z.w. is een non – profit vereniging uit België die verschillende websites over 

sterrenkunde, ruimtevaart, ruimteweer, poollicht en gerelateerde onderwerpen beheert. Ze zijn 

ook organisator van de grootste Belgische starparty, ‘Starnights’ 

 

 

 www.spacepage.be 

 www.poollicht.be 

 www.belgiuminspace.be  

 www.starnights.be 

 

4. Koninklijke Sterrenwacht van België      www.astro.oma.be 

 

Anders dan de zes ‘volks’sterrenwachten, is de Koninklijke Sterrenwacht van België een 

onderzoeksinstelling, die daarnaast ook aan publieke dienstverlening doet. De 

volkssterrenwachten hebben als voornaamste doel wetenschapseducatie te verlenen aan een 

zo breed mogelijk publiek, maar zijn geen onderzoeksinstellingen.  

De Koninklijke Sterrenwacht van België is een Federale Wetenschappelijke Instelling. De 

onderzoekers bestuderen zowel onze eigen planeet, de zon als andere objecten uit het nabije 

en verre heelal. Zij werken daarvoor samen met talrijke internationale centra.  

 

 

 

In dit verband geven we ook u graag de websites van Antwerp Space (www.antwerpspace.be)  

en het BIRA (Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte – Aeronomie, www.aeronomie.be) 

mee. 

 

Afbeelding 5: de gebouwen van het 
KSB. Op 7 november 2019 werd 
bekendgemaakt dat een 
wetenschappelijk instrument (LARA) 
waar de KSB aan meewerkt 
gelanceerd zal worden met de 
Europese ExoMars – missie.  

 

http://www.astro.oma.be/wp-content/uploads/2014/09/ORB2013_01.jpg


 

 
 

Pagina 7 

December 2019 

 

2. Grote ruimtevaartorganisaties  
 

Sedert het ontstaan van de ruimtevaart, met de lancering van de Russische Spoetniksatelliet 

in oktober 1957, bestaan er al grote ruimtevaartorganisaties, met de Russische (het huidige 

Roskosmos) en de Amerikaanse (NASA, sedert 1958) als eerste.  

 

1. NASA (USA) 

 

NASA is verreweg de meest bekende en iconische ruimtevaartorganisatie. Hun site heeft 

honderden deelsites, dus af en toe moet je door het bos de bomen wel zien te vinden.  

Zeker in de gaten te houden is het nieuws rond het Artemisprogramma (toekomstige reizen 

naar de Maan) en het Marsprogramma, met de lancering van de Mars 2020 – rover in juli 

2020.  

 

 www.nasa.gov 

 www.mars.nasa.gov 

 www.moon.nasa.gov 

 

2. Europa  
 
 

In mei 1975 werd ESA opgericht, de ruimtevaartorganisatie van Europa. Ze zijn dan wel lang 

niet zo groot als NASA, toch heeft Europa in de ruimtevaart al een mooi palmares 

opgebouwd: missies naar Venus (de Venus Express in 2005), de Zon (met de succesvolle 

en bekende SOHO – satelliet), de tot de verbeelding sprekende Rosetta – missie (met 

allereerste landing ooit op een komeet), ... De eerste ESA – astronaut ging in 1983 de ruimte 

in, en onze eigenste Dirk Frimout en Frank Dewinne zijn grootgebracht onder de vleugels 

van ESA. In de gaten te houden zijn de toekomstige missies naar Mars, Jupiter en de 

langverwacht (en veelgeplaagde) James Webb Space Telescope.  

 

 www.esa.int 

 https://www.esa.int/ESA/Our_Missions 

 

 

Afbeelding 6: Prototype van de Marsrover 
‘Rosalind Franklin’, die naar verwachting 
gelanceerd wordt in juli 2020.  
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3. Overige ruimtevaartorganisaties  
 
 

1. Rusland: http://en.roscosmos.ru/ 

 

Rusland is vooral actief als partner in ruimtevaartprogramma’s. Zo bouwen zij bijvoorbeeld een 

wetenschapsplatform dat samen met de Rosalind Franklin zal gelanceerd worden in juli 2020. 

Zij ontwikkelden ook de Soyuz - capsule waarmee astronauten vandaag naar het ISS gaan. 

 

2. Japan: https://global.jaxa.jp 

 

Japan heeft bekendheid verworven door zijn missie naar de Riyugu – asteroïde, de Hayabusa 

– missie. Interessant, omdat ze erin slagen om materiaal van zo’n asteroïde mee te brengen 

naar de Aarde waar het grondig wordt onderzocht. Er zijn vermoedens dat asteroïden weleens 

een grotere bron dan gedacht kunnen zijn om water èn de bouwstenen voor het leven op Aarde 

te verklaren.  

 

3. India: https://www.isro.gov.in/ 

 

Ook India laat zich niet onbetuigd in de ruimterace. Met de Chandrayaan – missies naar de 

Maan lieten ze zich positief opmerken. Hun eerste Chandrayaan – missie was succesvol, de 

tweede, waarbij een zachte landing op de Maan moest worden uitgevoerd mislukte echter. In 

2020 doen ze een nieuwe poging met de Chandrayaan 3.  

 

  4. China: http://www.cnsa.gov.cn/english/   

 

China, jawel. Opvallend zijn hun eerste stappen in maanexploratie gezet met de succesvolle 

lancering van de Chang’e missies. De Chang’e 4 bevatte zelfs een maanwagentje dat 

succesvol werd neergezet in het Aitken – bassin op de zuidpool van de Maan. De Chinezen 

zijn karig met informatie, maar op hun website kan je toch wat info meepikken.  

 

5. USA: SpaceX       www.spacex.com 
 

 

Ongetwijfeld heeft u van hen al gehoord: Space X. Het bedrijf van de excentrieke Elon Musk 

is een niet te negeren speler in de ruimtevaart geworden.  

Zo bouwen ze nieuwe, herbruikbare raketten, investeren ze in ruimtetoerisme en is één van 

hun speerpunten toekomstige Marsreizen.  
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3. Andere sterrenkundige organisaties  
 

 
1. www.imo.net                       meteoren

  

 

IMO is de Internationale Meteor Organization, opgericht in 1988 met de bedoeling om 

observaties van meteoren wereldwijd te bundelen.  

In dit verband vermeld ik ook graag  https://www.meteorshowers.org/ , waarop je real – time 

meteorenzwermen kan volgen of kan zien wanneer er nog één aankomt.  

 

 

2. www.aavso.org         observatie van variabele sterren 

 

De aavso is een internationale non – profit organisatie die werkt rond de waarneming van 

variabele sterren.  

 
3. www.stsci.edu           werken rond ruimte – telescopen 

 

Het STSci is het Space Telescope Science Institute in Baltimore, Amerika. Zij werken rond de 

data van ruimtetelescopen als de Hubble Space Telescope en de nog te lanceren James Webb 

Space Telescope.  

 

4. Space.com  
 

 

Een Amerikaanse website, bedoeld om het brede publiek op de hoogte te houden van alle 

recentste ontwikkelingen in de ruimtevaart. Schrijf je in op hun nieuwsbrief om op de hoogte 

te blijven. Een aanrader!  

 

Afbeelding 7: de Starship, een 
raket in volle ontwikkeling 
bedoeld om mensen naar de 
Maan èn naar Mars te vliegen. 
De eerste testvluchten zijn 
omstreeks deze tijd gepland.  
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4. Waarneem – websites  
 

1. www.calsky.com 

 

Deze site werd opgericht in 1991. Ze geeft alles weer wat er te observeren valt aan de hemel 

zodat je je observaties kan plannen. Ze toont ook geplande lanceringen.  

 

2. Heavens-above.com  

 

Voor de fans van satellieten: deze site geeft alle mogelijke overgangen van satellieten (en dus 

ook het ISS ) weer, maar geeft ook veel informatie over sterrenbeelden en zonnestelsel.  

 
3. Helioviewer.org  

 

Met deze site kan je in real time de Zon bekijken door het oog van verschillende satellieten en 

ruimtesondes die de Zon voortdurend in het oog houden. Je kan er ook waarnemingen uit het 

verleden mee oproepen, wat handig is om bijvoorbeeld zonnevlekken en protuberansen weer 

te geven. 

 

4. Nasa’s eyes   eyes.nasa.gov  

 

 

Strikt genomen kunnen we hier niet echt spreken van een website. De inhoud ervan werkt 

namelijk het best als je deze kan installeren op je computer.  

Nasa’s eyes biedt heerlijk voer voor ruimtevaartliefhebbers èn waarnemers van ons 

zonnestelsel.  

De site biedt real – time weergaves van succesvolle ruimtevaartmissies. Je kan zelfs 3D 

kijken. Er zijn virtuele toeren in ons zonnestelsel, rond exoplaneten, ... Een echte aanrader!  

 

 

Afbeelding 8:  
De interface van Nasa’s eyes 
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5. WorldWidetelescope            worldwidetelescope.org  

 

 

Ook dit is een geweldige website, waarvan je de inhoud kan installeren op je computer.  

De website maakt gebruik van data van fantastische telescopen, zoals de Hubble Space 

Telescope, Chandra X – Ray telescope, ...  

 

 

 

 

6. Theplanetstoday.com  

 

 

Handige website om in één oogopslag te zien welke positie de planeten van ons zonnestelsel 

ten opzichte van elkaar innemen. Je kan het ook als App op tablet of Smartphone gebruiken.  

 

 
 

 

 

 

Afbeelding 9:  
De interface van World Wide 
Telescope 

 

Afbeelding 10 :  
De interface van 
theplanetstoday.com 

 



 

 
 

Pagina 12 

December 2019 

 
7. If the moon were only one pixel…  

 

 

http://joshworth.com/dev/pixelspace/pixelspace_solarsystem.html 

 

Dit is een heerlijke site die je een idee geeft van de enorme leegte die het heelal is. 

 

8. SkyMapOnline.net  
 
 

Hier vind je in een oogopslag wat je aan de hemel kan zien op eender welke plaats op eender 

welk tijdstip. De sterren staan ongeveer in de juiste kleur.  

Je kan dit online bekijken via de website of installeren op tablet of PC.  

 
9. Exoplaneten  

 
 

Hoewel ze nog nooit rechtstreeks zijn waargenomen, doet deze site toch een stevige gok naar 

het uitzicht van duizenden exoplaneten die tot nog toe al werden ontdekt. Je kan elk 

exoplanetenstelsel vergelijken met ons zonnestelsel, of zoeken welke missies ( TESS of 

Kepler) welke exoplaneten hebben gevonden. Op zijn NASA’s en dus heel goed gemaakt!  

 

 https://exoplanets.nasa.gov/eyes-on-exoplanets/#/ 
 
 

10.  Lunar Reconnaisance Orbiter     https://quickmap.lroc.asu.edu/ 

 

De Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, or LROC, is een systeem dat bestaat uit drie 

camera’s en gemonteerd is op de in 2009 gelanceerde Lunar Reconnaisance Orbiter, een 

toestel dat de Maan in verbluffende resolutie fotografeert.  Je kan veel data van deze camera 

terugvinden op de website. Minpuntje: er is geen zoekfunctie om snel maanmissies terug te 

vinden, daarvoor moet je elders op zoek naar de landingscoördinaten.  

 

5. Welk weer wordt het vannacht?  
 

Je wilt waarnemen maar twijfelt aan de weersomstandigheden?  

 

 www.windy.com    (ook als App op tablet of Smartphone) 

 www.kmi.be 

 www.buienradar.be 

 www.wetterzentrale.de  

 www.ventusky.com  

http://www.windy.com/
http://www.kmi.be/
http://www.buienradar.be/
http://www.wetterzentrale.de/
http://www.ventusky.com/
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6. Ruimteweer  

 
1. Voor waarnemers is het in de gaten houden van het weer op Aarde van groot 

belang. Weer is echter geen fenomeen dat exclusief aan de Aarde voorbehouden 

is. Zo is bijvoorbeeld de zonnewind een belangrijk element om in de gaten te 

houden. Grote uitbarstingen kunnen niet alleen satellieten verstoren, maar ook het 

GSM –netwerk, het Internet, zelfs onze elektriciteitsvoorzieningen. Het is van het 

grootste belang dit voortdurend in de gaten te houden.  Je kan op elk moment via 

het Space Weather Prediction Center nagaan wat de actuele waarnemingen zijn 

van de zonnewind.  

 

 https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind 

 

2. Een prachtig nevenverschijnsel van zonnewind is het poollicht, de kleurrijke 

gordijnen die de noordelijke (en zuidelijke) atmosfeer prachtig verlichten. Via deze 

website kan je op elke moment en voor elk plaats nagaan hoe groot de kans op 

poollicht is.  

 

 www.poollicht.be   
 
 

3. We vermeldden het al: weer is niet enkel voorbehouden voor de Aarde. Sedert de 

landing van de Mars Insight op 26 november 2018 krijgen we elke dag een update 

over het weer op Mars.  

 

 https://mars.nasa.gov/insight/weather/  

 

 
 

 

Afbeelding 11 :  
De Mars Insight – 
missie. 

 

https://www.swpc.noaa.gov/products/real-time-solar-wind
https://mars.nasa.gov/insight/weather/
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7. Wetenschappelijke tijdschriften  
 

Er bestaan heel wat goede wetenschappelijke tijdschriften die vaak heel aantrekkelijke 

websites hebben. Sommige zijn echt specifiek voor (amateur)waarnemers! 

Bezoek in dat kader eens:  

 

 www.eos.be  (Eos, BE) 

 www.wibnet.nl  (Wetenschap in Beeld, NL) 

 www.magazine.quest.nl  (Quest, NL)  

 www.newscientist.nl   (New Scientist, USA, NL)  

 www.cieletespace.fr   (Ciel et Espace, Fra) 

 https://www.spektrum.de/magazin/sterne-und-weltraum/   (Sterne 

und Weltraum, DE) 

 www.zenitonline.nl   (Zenit, NL)  

 https://www.spaceanswers.com/    (All about Space, GB) 

 www.skyandtelescope.com  (Sky and Telescope, USA)  

 www.scientias.nl  (Scientias, NL) 

 

 

8. En verder...  
 

 
1.  Frank Deboosere  
 

 

Frank Deboosere is bekend als weerman voor de vrt, maar hij is daarnaast ook een fervent 

amateurastronoom. Hij is zeer actief bij Volkssterrenwacht Mira in Grimbergen.   

Hij heeft een hele interessante website met heel wat overzichtelijke en verstaanbare uitleg.  

 

 

 www.frankdeboosere.be         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afbeelding 12 : Frank Deboosere (© Wikipedia) 
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2. Astronomy Picture of the day                        https://apod.nasa.gov/  

 

 

Voor de liefhebbers van de schoonheid van het heelal (en wie is dat niet?) publiceert NASA 

elke dag een nieuwe foto, met daarbij een korte uitleg van een professionele astronoom. 

De website bevat een uitgebreide database aan foto’s.   

 

 

 
3.  Discussiefora  

 

Heb je een vraag? Soms kunnen discussiefora je dan verder helpen. Surf naar:  

 astroforum.be  (Nederlands) 

 cloudynights.com  (Engels) 

 astrosurf.com   (Frans)  

 

 

4.   Govert Schilling – Alles over sterrenkunde  

 

Govert Schilling is een Nederlandse wetenschapsjournalist èn autodidact. Hij specialiseert 

zich in astronomie en publiceert regelmatig artikels en boeken over dit onderwerp. Je kan je 

ook abonneren op de nieuwsbrief.  

 

 

 

Afbeelding 13 :  
Op 3/12/2019 verscheen een 
prachtige foto van de 
Halternevel op apod.  

 

Afbeelding 14 : Govert Schilling (© Wikipedia) 

 Allesoversterrenkunde.nl  

https://apod.nasa.gov/
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Deel 3: Sociale Media  
 

 
1. Facebook  

 

 

Facebook is een dankbaar medium om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen 

binnen de ruimtevaart en de sterrenkunde. Een aantal tips:  

 

 Spacepage 

 ESA 

 NASA 

 SpaceX 

 UGent Armand Pien 

 Space.com 

 Big Think 

 Werkgroep Maan en Planeten  

 Ruimtevaartnieuws (uitstekende blog van Koen Geukens, ruimtevaartspecialist bij uitstek!) 

 

2. YouTube  
 
 

Er zijn een aantal interessante kanalen die je via YouTube kan volgend.  

 

 Curious Droid. Deze man legt haarfijn een aantal technologische innovaties uit. Gaat 

heel vaak over ruimtevaart.  

 Everyday Astronaut. Heerlijke toegankelijke filmpjes van een autodidact die zich 

helemaal heeft verdiept in ruimtevaart.  

 NASA, ESA, ... Alle grote ruimtevaartorganisaties hebben een YouTubekanaal.  

 Armand Pien  Onze eigen volkssterrenwacht heeft een YouTube – kanaal met een 

aantal interessante filmpje. Je kan er ook live evenementen zoals een 

Mercuriusovergang, Maansverduistering, ... meevolgen. 

 

We vermelden hierbij ook graag de podcast die bij ons in huis wordt gemaakt. Elke maand 

komt er een nieuwe uit, zeer de moeite waard! Je vindt hem op www.armandpien.be  

 
Afbeelding 15 : De podcast van 
Volkssterrenwacht Armand Pien. Pieter 
Mestdagh is bezieler van dit project.  
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Deel 4: Lijst met apps voor tablet en 

Smartphone  
 

 

1. Android  
 

 Star Walk 2 Free 

 Google Sky Map 

 Star Chart 

 Sky Safari 

 Stellarium Mobile 

 Solar Walk 2 

 Mobile Observatory 2 

 Sky View Free 

 Star Tracker 

 Sky Wiki 

 NASA app 

 Vortex planetarium 

 Kstars Lite 

 SterHemel (via 

hemel.waarnemen.com) 

 Nightshift  

 Light Pollution Map (lichtvervuiling) 

 CloudyNights.com 

 Blauwlichtfilter (geen storend 

schermlicht) 

 Night Mode 

 Advanced Space Flight  

 Stellarium 

 

 

 

2.    iOs  
 

 Star Chart 

 Sky View Lite 

 Night Sky 

 Star Walk 2 

 Stellarium 

 Sky Safari 

 Sky View 

 Dark Sky Meter (hoe donker is het?) 

 Dark Sky Meter Lite (gratis versie) 

 Sterrenkijken (Govert Schilling) 

 Exoplanet App (alle gekende 

exoplaneten) 

 Solar Walk Lite (Planetarium 3D)  
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Deel 5: Software 
 

 

1. Mitaka                           https://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html 
 

Japanse software die je een schitterende reis door het heelal laat maken in 3D. 

 

 
 

 

2. KStars                    https://edu.kde.org/kstars/ 

 

                    

 

KStars is een gratis, open – source astronomiesoftwarepakket. Je kan er de nachtelijke hemel 

mee simuleren, op eender welk tijdstip en vanaf eender welke plaats op Aarde. De catalogus 

bevat tot 100 miljoen sterren, 13 000 deep –sky objecten, en uiteraard het volledige 

zonnestelsel (planeten, manen, kometen, asteroïden, ... Er zitten een aantal leuke functies 

aan: je kan rechtstreeks het nacht beeld als beeld exporteren, er zit een nachtkalender in, je 

kan oplijsten wat er te zien valt aan de nachtelijke hemel, ...  
 

 

https://4d2u.nao.ac.jp/html/program/mitaka/index_E.html
https://edu.kde.org/kstars/
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3. Cartes du Ciel/ Sky Chart        https://www.ap-i.net/skychart//nl/start 

 

Cartes du Ciel, of SkyChart, is één van de beste gratis planetarium-programma's. Stel met dit 

gratis programma zelf je sterrenkaarten samen, bekijk ze op je monitor en druk ze af. Naast 

de sterren kun je ook de posities van planeten, planetoïden, kometen, open - en bolvormige 

sterrenhopen, gasnevels, sterrenstelsels enzovoort afbeelden. 

Het programma is voor beginners en gevorderden en is uit te breiden met heel veel extra 

kaarten die te downloaden en installeren zijn. Met SkyChart/Cartes du Ciel zijn prachtige 

plaatjes te maken.  

 

 

4. Guide 9.1                              https://www.projectpluto.com/guide9b.htm 

 

 

In tegenstelling tot bovenstaande programma’s is dit een betalend planetariumprogramma. Je 

krijgt echter meer dan waar voor je geld: niet alleen kan je er waarneemkaarten mee 

genereren, maar je kan er ook een telescoop mee aandrijven.  

Je kan ook zelf instellen hoe je je sterrenkaart wil hebben: bijvoorbeeld wil je heel wat variabele 

sterren laten zien, maar geen sterrenstelsels? Geen probleem met deze software.  

Het programma levert ook heel gedetailleerde informatie over hemellichamen. Het maakt 

gebruikt van de Tycho – 2 dataset, die gedetailleerde informatie over 2,5 miljoen heldere 

sterren bevat, en de UCAC – 3 dataset, met gegevens van meer dan 100 miljoen sterren tot 

magnitude 16.  

 

5. Overige softwarepakketten:  
 

 Skytools 4 (software bedoeld als hulp bij waarnemen) 

 Universe Sandbox (betalend, simulator om exoplanetenstelsels te bouwen, gebaseerd 

op de data van NASA’s succesvolle exoplanetenjager Kepler)  

 SkySafari (betalend, ook als App) 

https://www.ap-i.net/skychart/nl/start
https://www.projectpluto.com/guide9b.htm
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 The Sky X (besturingssysteem voor telescopen, betalend, vrij moeilijk in gebruik) 

 Virtual Moon Atlas (gratis!)  

 Celestia (real – time 3D weergave van het heelal, gratis!)  

 Open Universe (Betaversie, vergelijkbaar met Celestia)  

 SolarSystemScope (ook te gebruiken vanaf de website, www.solarsystemscope.com) 

 LTVT: The Lunar Terminator Visualization Tool  

 

 

Deel 6: Stellarium                           www.stellarium.org 
 

 

Stellarium is een gratis 3-D planetarium dat een zo realistisch  mogelijke weergave probeert 

te geven van elke sterrenhemel waar dan ook ter wereld, op elk mogelijk tijdstip. Voor de 

gebruiker is het voldoende om zijn exacte plaats en tijdstip in te voeren, om een ‘Real Life’ 

weergave te zien van de hemel zoals hij die door zijn raam zou zien. Op de site vind je naast 

de instructies tot installeren ook een heleboel achtergrondinformatie, zoals de namen van de 

makers, gebruikersaanwijzingen, … 

Het gaat hier om ‘open source’ software, wat betekent dat de broncode is vrijgegeven. Voor 

wie dit zou wensen is het dus mogelijk aanpassingen door te voeren.  

 

Het programma bevat standaard zo’n 600 000 sterren (al kan je de catalogus uitbreiden tot 

zo’n 177 miljoen sterren) en 80 000 deep – skyobjecten, (uitbreidbaar tot meer dan één 

miljoen) , naast uiteraard ons eigen complete zonnestelsel en een heleboel kunstmatige 

satellieten. Je kan het zowel on- als offline gebruiken.  

Maar wat het programma vooral zo mooi maakt zijn de prachtige illustraties bij de 

sterrenbeelden, en dat niet enkel voor de Westerse cultuur, maar voor zo’n 20 culturen.  

Het ziet er allemaal heel realistisch uit: het lijkt bijna echt alsof je vanuit je achtertuin de hemel 

zou observeren. Er staat een uitstekende gebruikershandleiding op de website.  

  

http://www.solarsystemscope.com/

