
 

 

 

Mars 
De rode planeet 

Mars is onze buurplaneet, hij staat naast de aarde. Waarom is hij rood? En wat 

weten we er nog meer van? 

Vanaf de zon gezien is de planeet Mars de vierde planeet in het zonnestelsel. Mars 

is dus een buurplaneet van de aarde. Ze wordt ook wel de Rode Planeet genoemd. 

Dat komt omdat we Mars zien als een klein rood bolletje aan de hemel.  

De rode kleur van Mars komt door de samenstelling van de bodem van de planeet. 

Een groot deel van die bodem bestaat uit ijzer. Door het roesten van de 

ijzerdeeltjes krijgt het Marsoppervlak de opvallende roodbruine kleur. Mars staat 

verder van de zon dan de aarde. Het zonlicht doet er dus ook langer over om op de 

planeet te bereiken. Dat betekent dat het er een stuk kouder is dan op aarde. De 

gemiddelde temperatuur op Mars is 63 graden Celsius onder nul, dat is net zo koud 

als het ‘s winters is op onze eigen aardse zuidpool! 

Ook Mars heeft een zuidpool en een noordpool. En ook rond díe polen is ijs te vinden. 

De noordpool bevat ijs van water, zoals bij ons op aarde, maar er is ook ijs van 

koolstofdioxide. Het is dus erg koud op Mars, maar deskundigen denken dat het 

vroeger warmer is geweest en ook dat er water over de planeet heeft gestroomd. 

Omdat onze buurplaneet Mars relatief dicht bij de aarde staat is er veel onderzoek 

gedaan naar de planeet. Er zijn kleine ruimtevaartuigen om Mars heen gevlogen en 

er zijn zelfs ruimtewagentjes op Mars neergezet. Zoals Curiosity, een nieuwsgierig 

wagentje dat rond rijdt op Mars. Curiosity doet onderzoek naar van alles, zoals de 

samenstelling van de lucht en die van de bodem. Zo helpt Curiosity ons om uit te 

zoeken of mensen ooit kunnen rondlopen op Mars. Maar dat duurt nog wel even. 

Voorlopig zal Curiosity alleen z’n rondje blijven rijden op de rode planeet. 


