
 

LESPAKKET HOLLANDS LICHT 

DOCENTENHANDLEIDING 

 

 

  



 

LES 2: WELKE WOLK WEG? 

Deze les duurt een half uur en is bedoeld om de leerlingen een eerste kennismaking te laten maken met wolkenluchten. De klas wordt 

opgedeeld in groepjes van vier en per groepje gaan de leerlingen aan de slag met verschillende wolkenluchten. Drie wolkenluchten van 

schilders uit de 17e eeuw, één wolkenlucht van een andere schilder en één foto van een wolkenlucht. In deze groepjes moeten ze argumenten 

bedenken waarom sommige wolkenluchten er wel of niet bij horen. 

 

 

  

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Onderscheid maken tussen realistisch geschilderd/abstract geschilderd/gefotografeerd 

- Beargumenteren waarom iets er wel of niet bij hoort. 

 
Functie van de les 

De leerlingen komen in aanraking met verschillende manieren van schilderen van wolkenluchten en 

oefenen met het benoemen van overeenkomsten en verschillen. Zo ontdekken ze wat kenmerkend is 

voor wolkenluchten van schilders uit de 17e eeuw. 

 

Leerdoelen 

- De leerling kan aan het eind van de opdracht verschillen en overeenkomsten tussen 

geschilderde/gefotografeerde wolkenluchten bepalen. 

- De leerling kan aan het eind van de opdracht verschillende argumenten bedenken waarom 

afbeeldingen bij elkaar horen of juist niet. 

Benodigdheden - Opdrachtbladen 

 
Toetsing 

Nadat de leerlingen in groepjes overlegd hebben welke wolkenluchten er niet bij horen, wordt de 

opdracht klassikaal besproken. Elk groepje moet zijn bevindingen delen met de rest van de klas, zo is 

voor de docent op te maken of alle groepjes het begrepen hebben. 



 

Tijd  

 

5 minuten 

Leg de opdracht uit. Elke leerling heeft een opdrachtblad in zijn werkboek zitten. Het opdrachtblad kan per 

leerling verschillen, maar de hoofdlijn is hetzelfde zoals in de inleiding van deze les is beschreven. Vertel dat 

de leerlingen met elkaar moeten bespreken welke wolkenlucht/–luchten niet bij de rest past/passen. 

Benadruk hierbij dat er geen goede en foute antwoorden bestaan, maar dat ze elkaar moeten overtuigen 

van het beste antwoord. 

5 minuten Verdeel de klas in groepjes van vier. Hierbij is het belangrijk dat per groepje 2 alfaleerlingen en 2 

bètaleerlingen zitten. 

15 minuten De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met hun opdrachtenbladen. 

5 minuten Bespreek de opdracht klassikaal. Geef hierbij de groepjes om de beurt het woord. Als het goed is, geven de 

leerlingen verschillende antwoorden. Let erop dat de leerlingen hun antwoorden goed beargumenteren. 

 

 

 

 

  



 

LES 3: INSPIRATIE OPDOEN 

De leerlingen gaan zelf, alleen of in tweetallen, aan de slag met water, licht en lucht. Door middel van verschillende lichtprojecties gaat de 

leerling onderzoeken wat licht doet met water en hoe het er op verschillende manieren uit kan zien. Dit leggen ze vervolgens vast door het na te 

tekenen/schilderen of het te fotograferen. Deze les is bedoeld als oriëntatieles. De leerlingen maken een eerste kennismaking met de 

materialen die ze ook kunnen gebruiken voor hun eindproduct. Deze les duurt 45 minuten. 

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Ideeën onderzoeken en uitwerken.  

- Zelfstandig met het materiaal omgaan. 

 

Functie van de les 

Door op een onderzoekende manier bezig te zijn met licht en water kan de leerling gaan nadenken hoe 

hij of zij dit wil toepassen in zijn eindproduct. Experimenteren met verschillende materialen draagt bij 

aan het proces van de leerling zodat hij of zij vervolgens een weloverwogen keuze kan maken hoe hij 

licht wil representeren. 

 

Leerdoelen 

- De leerling kan aan het eind van de les een onderzoekende houding aannemen ten opzichte van 

water, licht en lucht. 

- De leerling kan met behulp van verschillende materialen licht vastleggen. 

- De leerling kan aan het eind van de les bepalen welke manieren van licht vastleggen belangrijk zijn 

voor zijn of haar eindproduct. 

 

Benodigdheden 

- Papier                                             - Zaklamp                                     - Spiegeltje 

- Wolkenluchten geprint op papier     - Waxinelichtjes + lucifers             - Fotocamera/mobiele telefoon 

- Kleurpotloden                                 - Fietslampjes                                  met camera   

- Verf                                                - Kleurenfilters 

- Kwasten                                         - Crèpepapier 

- Ecoline                                           - Verschillende glazen met water 

 

Toetsing 

Het gaat bij deze opdracht niet om het eindresultaat, maar om het proces. De leerlingen moeten een 

onderzoekende houding hebben aangenomen ten aanzien van het beschikbare materiaal. Dit 

‘onderzoek’ moet uiteindelijk terug te vinden zijn in de eindopdracht. 



 

Tijd  

Voorbereiding Alle materialen klaarzetten in het lokaal. Laat de leerlingen kennismaken met zoveel mogelijk materialen, zodat ze 

veel inspiratie op kunnen doen voor hun eindopdracht. 

5 minuten Leg de leerlingen uit wat de bedoeling is van deze opdracht. Ze krijgen veel vrijheid, wijs ze hierop, maar geef ook aan 

dat deze vrijheid gepaard gaat met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. Het proces dat ze nu doorlopen, moet 
ook terug te zien zijn in het eindproduct. Daarbij kunnen ze nu dus niet zomaar iets doen, ze moeten zelf keuzes 

maken welke materialen ze willen uitproberen of niet. Het is de bedoeling dat de leerlingen met een lichtvoorwerp 

door een glas met water schijnen. Dit licht kunnen ze vervolgens ook nog laten reflecteren in een spiegeltje, zodat het 

uiteindelijk terechtkomt op een vel papier. Dit kan een blanco vel zijn, maar hier kunnen ook al wolkenluchten op 

geprint zijn. Dit kunnen ze met verschillende lichtvoorwerpen (zaklamp, ledlampje, waxinelichtje, etc.) doen en ook 

met verschillende soorten glazen (klein, groot, geribbeld, plastic, etc.). Het is ook nog leuk om het water een kleurtje 
te geven met ecoline bijvoorbeeld of het licht te laten schijnen door een kleurenfilter, zo veranderen de effecten ook 

weer. Deze effecten moeten ze in beeld brengen door middel van schilderen, tekenen of fotograferen. De effecten die ze 

krijgen, moeten tastbaar/zichtbaar zijn. 

35 minuten De leerlingen zijn zelfstandig aan het werk met het aangereikte materiaal. Dit vraagt niet alleen veel zelfstandigheid 

van de leerlingen, maar ook veel begeleiding van de docent. Als docent weet je wat het materiaal ‘doet’ en kun je 

leerlingen een andere richting op sturen. Dit draagt bij aan het ontdekkingsproces van de leerling en blijft hij of zij 

niet in één gedachtegang steken. 

5 minuten Afsluiting van de les en opruimen van het materiaal. 

 

  



 

LES 4: LICHT IN SCHILDERKUNST 

 

In deze les wordt duidelijk dat licht niet alleen een natuurkundig begrip is, maar ook een begrip dat thuis hoort in de kunstgeschiedenis. Dit 

kunstgeschiedenisgedeelte wordt duidelijk gemaakt aan de hand van landschapsschilderijen uit de zeventiende eeuw. Ook worden 

verschillende landschappen getoond van Nederlandse en Franse bodem. Deze les duurt 45 minuten en is klassikaal. 
 

 

 

 

  

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Uitleg volgen en begrijpen 

- Aantekeningen maken tijdens de uitleg 

 

Functie van de les 

De leerling leert dat er ook een definitie van licht bestaat in de schilderkunst en niet alleen een 

natuurkundige. Hollandse lucht schijnt dus bijzonder te zijn, daarom een vergelijking met bijvoorbeeld 

Franse lucht. Wat is hier anders aan? 

 

Leerdoelen 

- De leerling leert verschillende definities van licht. 

- De leerling kan onderscheiden dat Nederlandse landschapschilderijen uit de zeventiende eeuw anders 

zijn dan hun Franse tegenhangers. 

 

Benodigdheden 

 

 

Toetsing 

Terugkoppeling door leerlingen 

Discussie over Franse en Nederlandse schilderijen. 



 

Tijd  

Voorbereiding  

15 minuten Licht in de schilderkunst 

15 minuten Licht bij de Hollandse meesters 

10 minuten Nederlandse en Franse landschappen 

 

LICHT IN DE SCHILDERKUNST 

 
Bij het kijken speelt licht een grote rol. Dat kan natuurlijk licht zijn, zoals zonlicht, of kunstmatig licht, zoals lamplicht. Het licht dat op een 
kunstwerk valt heeft een effect op ons beeld van het werk. Naast dit werkelijke licht is er in tweedimensionale kunstwerken vaak sprake van 

gesuggereerd licht. 

De kant van waar het licht vandaan komt, vanuit de beschouwer gezien, noemen we de lichtrichting. 

 

 
 

 

Meelicht Wanneer je als beschouwer in de richting van het licht meekijkt.  

Wanneer je een foto maakt met een flitsapparaat heb je ook te maken met  

meelicht. Schaduwen zijn dan nauwelijks te zien. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

Tegenlicht Wanneer je tegen het licht inkijkt, zoals bij een zonsondergang.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Silhouetten Bij tegenlicht vormen zich zo silhouetten. 

  



 

  
 
Zijlicht komt van opzij. Zowel de schaduw op het voorwerp,  
de eigen schaduw, als de schaduw ernaast, de slagschaduw,  

zijn dan duidelijk te zien. 

 

 

 

 
Eigen schaduw    Slagschaduw  



 

 

 

 

 

Strijklicht Hierbij 'strijkt' het zijlicht langs een oppervlak.  
Alle oneffenheden in het oppervlak (textuur) worden dan zeer goed zichtbaar.  

  



 

LICHT BIJ DE HOLLANDSE MEESTERS 

 

Bij deze schilderijen kunnen de leerlingen nu per schilderij aangeven waar het licht vandaan komt. Opvallend is dat bij deze Hollandse 

meesters er niet een bepaalde lichtrichting aangewezen kan worden. Het lijkt allemaal licht-om-zichzelf te zijn, de lichtbron valt dus niet aan te 
wijzen. Bespreek dit. Waarom zou dit zo kunnen zijn? Is dit het befaamde Hollandse licht? 

 

 

  



 

 

 

NEDERLANDSE EN FRANSE LANDSCHAPPEN 

 

Nu weten de leerlingen over licht in de schilderkunst,vooral over licht in de Nederlandse landschapsschilderijen. Het is daarom goed om deze 

Hollandse landschappen te vergelijken met een paar Franse landschappen en ze de verschillen te laten noemen. Daarmee rijst de vraag of 
Franse lucht nou anders is dan Hollandse lucht door het vermeende beroemde licht wat alleen in Holland te zien zou zijn. Aan de leerlingen 

dus de vraag, welke lucht is Frans en welke is Nederlands? Deze opdracht kan klassikaal gegeven worden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fr. Jo Aerts Crest        NL. Jacob van Ruisdael Haarlem 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fr. Andries van Leeuwen Frans Landschap     NL. Bart van Hove Caprricio stadsgezicht – elementen Deventer 

 

 
 

  



 

LES 5: LICHT & NATUURKUNDE 

In deze les krijgen de leerlingen uitleg over licht als natuurkundig begrip. Wat is het, wat doet het, hoe werkt het? Aan de hand van een 

demonstratieproef moet voor de leerling zichtbaar worden hoe licht in elkaar zit. Deze les duurt 45 minuten. 

 

 

 

 

Tijd  

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Uitleg volgen en begrijpen 

- Aantekeningen maken tijdens de uitleg 

 

Functie van de les 

De leerling weet wat licht is en kan daardoor beter begrijpen wat het doet in het dagelijks leven, maar 

ook in de schilderkunst. Wanneer een leerling moet kunnen begrijpen hoe licht gebruikt wordt in de 

schilderkunst, is het essentieel dat hij weet wat licht eigenlijk is. 

 

Leerdoelen 

- De leerling weet aan het eind van de les wat licht is. 

- De leerling kan aan het eind van de les bepalen hoe licht breekt. 

- De leerling weet aan het eind van de les waar licht uit bestaat. 

 

Benodigdheden 

- Grote bak met water 

- Lat van hout of plexiglas met 1 en 2 spleten 

- Lichtbron 

- Projectiescherm 

 

Toetsing 

 

Terugkoppeling door leerlingen. 



 

Voorbereiding Alle materialen klaarzetten in het lokaal, proefopstelling maken. 

5 minuten Leg de leerlingen uit wat deze les gaat gebeuren en waar deze les goed voor is: de leerlingen maken kennis met licht 

als natuurkundig begrip. Ze krijgen uitleg over verschillende lichtbronnen, maar ook over het breken en weerkaatsen 
van licht. Let op! Deze les moet ook begrijpelijk zijn voor alfaleerlingen. 

10 minuten Wat is licht? 

5 minuten Weerkaatsing 

10 minuten Interferentie 

15 minuten Demonstratieproef en afsluiting 

WAT IS LICHT? 

Licht heb je nodig om te kunnen zien. Als er geen licht is, kun je ook niet zien. Het licht om je heen komt in je ogen, wordt dan omgezet in 

signalen en naar de hersenen geleid. Die maken er dan een beeld van. 

Licht wordt gemaakt door een lichtbron. Dat kan een gloeilamp zijn, maar het kan ook de zon zijn. In beide gevallen wordt licht gemaakt door 

atomen, die veel energie bevatten. Als die energie afgeven, doen ze dat door licht uit te stralen. Het licht beweegt zich in alle richtingen van de 

lichtbron af. Je kunt dat laten zien door lichtstralen te tekenen. Die geven aan welke weg het licht volgt. Ze zijn altijd recht. De meeste 

voorwerpen geven geen licht. Je kunt ze alleen zien als er licht op schijnt. Bijvoorbeeld een foto of een andere afbeelding. Het licht dat erop 

valt, wordt gedeeltelijk geabsorbeerd en gedeeltelijk in alle richtingen teruggekaatst. De foto of afbeelding is een indirecte lichtbron, want je ziet 

de foto alleen als het teruggekaatste licht rechtstreeks je ogen bereikt. 

In de natuurkunde gedraagt licht zich soms als een golf, net als een steen die je in het water gooit; Het licht kan dan om een obstakel 

heen buigen. Soms gedraagt het licht zich als deeltjes, het kan ergens tegenaan kaatsen, tegen een spiegel bijvoorbeeld. 

  



 

 

WEERKAATSING 

Als je in de spiegel kijkt kun je jezelf zien, dat betekent dat licht in de spiegel moet worden weerkaatst. In de natuurkunde heet dit spiegelende 

reflectie. Reflectie betekent niets anders dan “weerkaatsing”. Bij spiegelende reflectie wordt het licht een kant op gekaatst, in een rechte 

bundel. Het tegenovergestelde daarvan is diffuse reflectie. Bij diffuse reflectie wordt het licht overal heen gekaatst en wordt de lichtbundel 

opgedeeld in kleine lichtstralen. Diffuse reflectie gebeurt op alle voorwerpen, behalve op glimmende of spiegelende voorwerpen. 

INTERFERENTIE  

Interferentie is de samen- of tegenwerking van verschillende golven op dezelfde tijd en plaats. Er kunnen zich 

verschillende verschijnselen voordoen, afhankelijk van de frequentie, amplitude en fase van de golven en de 

eigenschappen van het medium. Wanneer de golven in fase zijn, versterken de golven elkaar en ontstaat er 

een hogere intensiteit. Dit wordt ook wel een constructieve interferentie genoemd. Wanneer de golven in 

tegenfase zijn, ontstaat er een lagere intensiteit. Dit komt omdat de lichtgolven elkaar opheffen. Dan kan er 

ook volledige uitdoving ontstaan. Dit wordt destructieve interferentie genoemd. In de afbeelding hiernaast is 

links constructieve interferentie te zien en links destructieve interferentie.  

Licht kan beschouwd worden als een golfverschijnsel. Het primaire licht (de oorspronkelijke golven) en het secundaire licht (de golven 

die via de opname komen) doven elkaar op bepaalde plaatsen in de ruimte uit (tegenfase) en op andere plaatsen in de ruimte versterken 

ze elkaar (in fase). Dit vereist echter wel dat de golven niet willekeurig door elkaar lopen, en dat ze dezelfde golflengte hebben en met 

elkaar „in de pas lopen”. Daarom is een coherente monochromatische lichtbron nodig voor een optimaal resultaat.   

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tegenfase


 

DEMONSTRATIEPROEF 

In deze demonstratieproef wordt getoond hoe licht in golven breekt. Hiervoor zijn de volgende materialen nodig: 

- Projectiescherm 

- Grote bak met water 

- Latten van hout of plexiglas met 1 en 2 spleten 

- Lichtbron 

U kunt de proef eerst uitvoeren zonder de grote bak met water. Hiervoor is de volgende opstelling nodig: 

 

 

In deze opstelling kunt u wisselen met de latten en daarvan de 

verschillende effecten laten zien.  

Vervolgens kunt u deze opstelling verplaatsen in een bak met 

water. Hierdoor ontstaan er allerlei golven in het water die met 

elkaar interfereren. 

 

 

Tot slot kunt u deze proef ook laten zien op het internet. Er ontstaan verschillende ‘applets’ waarin een simulatie van deze  

  proef te zien is. Hierin kunt u spelen met de golflengte, de afstand tussen de twee spleten en de afstand tussen L en het  

  projectiescherm. Zo veranderen de interferentiestrepen op het scherm. 

  Een voorbeeld van zo’n ‘applet’ is te vinden op: http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=938881 



 

LES 6: MEMORY 

 
Deze les spleen de leerlingen in groepen van vier een memory spel. Op dit memory spel zijn verschillende wolkenluchten afgebeeld die ze 

moeten verbinden aan de bijpassende beschrijving. Deze les duurt 30 minuten en wordt gespeeld in groepjes van vier. 
 

 
  

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Toepassen van geleerde kennis. 

 

Functie van de les 

De leerling leert toepassen hoe kleur ontstaat in de lucht. Ze moeten bij een wolkenlucht de 

bijpassende beschrijving vinden via een memory spel. Ze moeten deze kaartjes goed lezen om erachter 

te komen of deze inderdaad past.  

 

Leerdoelen 

 

De leerling kan de stoffen onderscheiden die in de lucht voor andere kleuren zorgen. 

 

Benodigdheden 

 

Memory spel 

 

Toetsing 

 

Controleren of de beschrijving past bij het plaatje. 



 

Tijd  

Voorbereiding Memory spel aanwezig 

5 minuten Verdelen in groepjes van vier 

10 à 15 minuten Memory spel spelen 

5 minuten Nabespreken 

 

 

MEMORY AFBEELDINGEN EN BESCHRIJVINGEN 

 

 

 

 
 

Een wolk kan grijs aandoen doordat deze semitransparant 

 is, zodat je door de wolk heen de blauwe hemel ziet. Dit  

effect doet zich vooral voor bij wolken met weinig waterinhoud  

of wolken die hoofdzakelijk uit ijskristallen bestaan. 

 

  



 

 
De zonnestralen leggen ’s avonds een langere weg af 

Door de atmosfeer, waarbij vooral het blauw uit het 

Kleurenspectrum verstrooid wordt. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Rood en geel zijn de kleuren die voornamelijk te zien  

zijn als de zon ondergaat. 

 

 

 
 

 

 

  



 

 

Wolken zijn doorgaans wit of lichtgrijs van kleur. Dit 

Komt doordat de gecondenseerde waterdamp en/of 

ijskristallen waar een wolk uit bestaat, een groot deel 

van de zonnestralen die erop schijnen en reflecteren 
en verstrooien. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Zowel het rood als het blauw moeten uit het spectrum  

gefilterd zijn. Dit kan gebeuren als een grote hoeveelheid  

water van achteren door rood licht beschenen wordt,  

bijvoorbeeld bij een laag staande zon. Aangezien water  

hoofdzakelijk het rood absorbeert en het blauw al verstrooid  

is in de atmosfeer door de langere weg die het zonlicht heeft  
afgelegd, blijft groen als restkleur over 

 

  



 

 

 

Wolken kunnen ook donkergrijs of zelfs zwart aandoen,  

in de eerste plaats kan dat zijn door gezichtsbedrog: 

een wolk tegen een zeer lichte achtergrond lijkt donkerder  
dan tegen een donkere achtergrond. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Wolken kunnen (donker)grijs aandoen als zij vanuit het  

perspectief van een waarnemer gezien gedeeltelijk of geheel  

het zonlicht blokkeren. Delen van een wolk kunnen ook donker  

lijken door interne schaduwwerking of door de schaduw  

van een wolk op grotere hoogte. 
 

 

 

 

 

 

  



 

LES 8: KLEUR EN SCHEIKUNDE 

 
Deze les gaat over licht en vooral kleur. Licht bestaat uit meerdere kleuren en dit kan door breking aangetoond worden. Ook bestaat lucht uit 

meerdere stoffen die elk hun eigen kleur voortbrengen. Deze les duurt 45 minuten en wordt klassikaal uitgevoerd. 
 

 

 

 

  

 

Uitgangspunten 

Voor deze opdracht is het belangrijk dat de leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: 

- Uitleg volgen en begrijpen 

- Aantekeningen maken tijdens de uitleg 

 

Functie van de les 

De leerling raakt bekend met fenomeen licht en kleur. Licht bestaat uit meerdere kleuren. En ook de 

mate van welke stof en de afstand van het zonlicht tot de aarde bepalen welke kleur de lucht heeft. Dit 

onderdeel is gericht op kennis vergaren. 

 

Leerdoelen 

 

- De leerling leert dat licht bestaat uit meerdere kleuren. 

- De leerling leert dat stoffen in de lucht de kleur hiervan doen veranderen. 

 

Benodigdheden 

 

Powerpoint 

 

Toetsing 

 

Terugkoppeling door leerlingen. 



 

Tijd  

Voorbereiding Powerpoint 

10 minuten Verschillende kleuren van licht 

30 minuten Kleur in de lucht 

 Optioneel: 

5/10 minuten Maak je eigen zonsondergang 

 
 

VERSCHILLENDE KLEUREN VAN LICHT 

 
Welke kleur heeft wit licht in werkelijkheid? 

Wit licht. Wit licht, zoals licht van de zon, bestaat uit een mengeling van kleuren (wit, zwart  
en grijs zijn eigenlijk geen kleuren of zogenaamde onbonte kleuren). Een glazen prisma kan  

wit licht in verschillende kleuren splitsen (breken). 

 

Prisma. Met prisma in natuurkundige zin wordt een driehoekig prisma bedoeld van  

transparant materiaal (zoals glas). Door middel van dit prisma wordt licht van verschillende  

golflengten in verschillende richtingen afgebogen. 
 

 

De kleuren zijn de kleuren van de regenboog - rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet.  
Dit komt omdat ook regendruppels zonlicht op dezelfde wijze breken als een prisma. 

 
Menging van gekleurd licht kan wit opleveren. Wanneer je bijvoorbeeld nauwkeuriger naar een  

televisiescherm kijkt, zie je dat wit ontstaat uit een mengeling van rood, groen en blauw.1 

  

                                                                 
1
 S.N. (2007) Licht Stralen – Straling. http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/8712-licht-stralen-straling.html (11 januari 2012). 

http://wetenschap.infonu.nl/onderzoek/8712-licht-stralen-straling.html


 

 

KLEUR IN DE LUCHT 

 
Deze informatie kan aan de hand van verscheidene afbeeldingen en misschien zelfs aan de hand van proefjes uitgevoerd worden. Ook een 

leuke proef is ‘maak je eigen zonsondergang’ die aan het eind beschreven staat. 
 

Waaruit bestaat lucht? 

Lucht bestaat uit onzichtbare gassen. Het voornaamste gas is stikstof en daarna volgen zuurstof en het edelgas argon. Tevens bevat de lucht 

waterdamp, behalve als de lucht kurkdroog is. 

 

Rode lucht 
De hemel of lucht lijkt gedurende de dag blauw, daar de lucht blauwe stralen in het witte zonlicht verstrooit. Bij zonsondergang staat de zon 

heel laag aan de hemel. Op dat moment moet het zonlicht een langere weg door de lucht afleggen. Deze extra lucht verstrooit alle andere 

kleuren in het licht, behalve rood. Alleen de rode stralen van het witte zonlicht komen rechtstreeks in onze ogen, zodat de hemel om de zon en 

de zon zelf roodachtig lijken, hetgeen ze in werkelijkheid niet zijn.2  

 

Blauwe lucht 
De blauwe kleur van de hemel wordt veroorzaakt door Rayleighverstrooiing van zonlicht gecombineerd met andere vormen van verstrooiing die 

een meer of minder witte kleur veroorzaken. Wat we zien is een verzameling strooilicht uit alle lagen van de atmosfeer met als achtergrond de 

zwarte ruimte. in de schemering ontstaat de blauwe kleur in het zenith doordat ozon geel en oranje licht absorbeert. De ozonlaag is dun, maar 

tijdens de schemering reist het zonlicht door een relatief dikkere laag ozon door de kleine invalshoek. 

 
Grotere deeltjes verstrooien alle kleuren in het witte zonlicht met een geringe verstrooiingshoek in gelijke mate en leveren dus ook wit licht op. 

Als er dus veel stof of vocht (waterdruppeltjes) in de atmosfeer zit, dan wordt de blauwe kleur fletser of zelfs witachtig. In een industriegebied 

zien we daarom zelden een diepblauwe lucht. Tijdens opklaringen na een regenbui, die de lucht heeft schoon gewassen, en in schone lucht 

aangevoerd uit de poolstreken is de lucht donkerblauw. 

Hoe droger en schoner de lucht, hoe blauwer en donkerder de kleur van de hemel. Vandaar dat we ook hoog in de bergen vaak een 

donkerblauwe hemel zien. Kleine waterdruppeltjes, ijsdeeltjes, stofdeeltjes of druppeltjes zwavelzuur afkomstig van vulkaanuitbarstingen 
veroorzaken een ander type verstrooiing, die blekere kleuren oplevert, en afhankelijk van de belichting zelfs een rode hemel.3 

                                                                 
2 S.N. (2007) De Atmosfeer (meteorologie). http://wetenschap.infonu.nl/weer/8360-de-atmosfeer-meteorologie.html#1 (11 januari 2012). 
3
 S.N. (2011) ‘Blauwe lucht’, in: Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_lucht (11 januari 2012). 
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Het hemelblauw is alleen zichtbaar tegen een donkere achtergrond. Hoog aan de hemel recht boven ons hoofd is dat de zwarte sterrenhemel, 

maar om de stralen nabij de horizon te zien moeten we over een grotere afstand door een dikke luchtlaag bij het aardoppervlak heenkijken. 

Laag in de atmosfeer zitten meer grotere deeltjes en waterdruppeltjes,zodat daar de verstrooiing door moleculen minder belangrijk wordt. 
Daarom is de blauwe kleur bij de horizon vaak bleker of bijna wit. Als bij heldere lucht er in de verte echter bergen of bomen te zien zijn 

fungeren die als donkere achtergrond , dan ligt daar een blauwig waas overheen veroorzaakt door zonlicht dat wordt verstrooid in de luchtlaag 

tussen achtergrond en waarnemer. Dit verschijnsel wordt door kunstschilders weergegeven als het atmosferisch perspectief.4 

 

Groene lucht 

Niet al te lang geleden moest het wetenschappelijke bewijs voor het bestaan van ‘groene onweersbuien’ nog worden geleverd. Veel mensen, 
zowel meteorologen als niet-meteorologen, hadden (en hebben) een dergelijke verkleuring van de lucht voorafgaand aan het uitbreken van 

noodweer wel eens gezien. Anderen, waaronder zelfs sommige meteorologen, niet. Vooral onder deze laatste groep waren sceptici te vinden die 

het voorkomen van zulke groene verkleuringen betwijfelden. Op basis van de onderzoeksresultaten is er één theorie het waarschijnlijkst, de 

hypothesis van Bohren. Bohren’s theorie gaat er vanuit dat gebroken rood (avond)zonlicht in combinatie met de filtering ervan door de van 

nature blauw gekleurde waterdeeltjes in buienwolken het groene schijnsel veroorzaakt. De studie door de universiteit van Oklahoma geeft aan 
dat dit onder zeer specifieke omstandigheden (waarbij vele kleine fysische kenmerken van de wolk samenvallen) inderdaad mogelijk is.5 

  

                                                                 
4
 S.N. (2011) ‘Blauwe lucht’, in: Wikipedia. http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_lucht (11 januari 2012). 

5
 S.N. (2010) ‘Groene buien’, in: Weer.nl. http://www.weer.nl/weer-in-het-

nieuws/weernieuws/ch/02d5a5521030f90f86f771868c46f0d5/article/groene_buien.html (11 januari 2012). 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atmosferisch_perspectief
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwe_lucht
http://www.weer.nl/weer-in-het-nieuws/weernieuws/ch/02d5a5521030f90f86f771868c46f0d5/article/groene_buien.html
http://www.weer.nl/weer-in-het-nieuws/weernieuws/ch/02d5a5521030f90f86f771868c46f0d5/article/groene_buien.html


 

MAAK JE EIGEN ZONSONDERGANG 

De leerlingen gaan tien minuten aan de slag met de bovenstaande proef. 

 

 

  

Proef: Je eigen zonsondergang 

 

Benodigdheden: grote, doorzichtige, niet gekleurde glazen bak (bijv. aquarium), water, melk, lepel, zaklamp, vriend 

Vul de glazen bak met water. Laat je vriend nu met de zaklamp op de bak schijnen en ga zelf aan de andere kant van de bak 

staan. Je zult zien dat er wit licht doorheen komt. Giet nu een scheut melk in het water, roer goed, en laat je vriend nog een 

keer op de bak schijnen met de zaklamp. Ga nu weer aan de andere kant staan. Rood licht 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuvola_apps_edu_science.png


 

OPDRACHTENBLAD 2: WELKE WOLK WEG?  

Hieronder zie je vijf plaatjes van wolkenluchten. Welk(e) plaatje(s) zouden er volgens jou uit moeten? 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                                            2.                                                                                           3. 

 

 

 

 

 

 

                                    4.                                                                                                                             5. 



 

Plaatje 1 moet weg, omdat    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 2 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 3 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 4 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 5 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

OPDRACHTENBLAD 2: WELKE WOLK WEG?  

Hieronder zie je vijf plaatjes van wolkenluchten. Welk(e) plaatje(s) zouden er volgens jou uit moeten? 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                                       2.                                                                                           3. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              4.                                                                                                                             5. 



 

Plaatje 1 moet weg, omdat    
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 4 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 5 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 4 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 5 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

OPDRACHTENBLAD 2: WELKE WOLK WEG?  

Hieronder zie je vijf plaatjes van wolkenluchten. Welk(e) plaatje(s) zouden er volgens jou uit moeten? 

 

 

 

 

 

 

1.                                                                                                            2.                                                                                               3. 
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Plaatje 1 moet weg, omdat    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 2 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plaatje 3 moet weg, omdat 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 4 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaatje 5 moet weg, omdat 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 Zo kan het ook: 

 

  

Claude Oscar Monet 

(1840 – 1926) 

Hij was een Frans 

impressionistisch 

kunstschilder. Monet 

schilderde vooral de 

landschappen uit de 

omgeving waar hij 

woonde. Schilderijen 

uit het impressionisme 

geven een korte indruk 

of een momentopname 

weer. Door de vlotte 

verftoetsen die ruw en 

dik op het doek staan, 

lijkt het werk snel 

gemaakt. 

 



 

 Zo kan het ook: 

 

  

Jacob Isaacksz. van 

Ruysdael 

(1628 – 1682) 

Hij was een Nederlands 

kunstschilder van 

landschappen en 

marines. Hij schildert 

vooral zijn 

geboorteplaats 

Haarlem. Tijdens zijn 

studiereizen kwam hij 

in aanraking met 

ruigere landschappen. 

Dit beïnvloedde zijn 

werk blijvend en hij 

beeldde met grote 

regelmaat ruige woeste 

landschappen af. 

 



 

 Zo kan het ook: 

 

  

Johannes Vermeer 

(1632 – 1675) 

Hij is een van de 

beroemdste 

Nederlandse 

kunstschilders uit de 

Gouden Eeuw. Hij is 

echter eeuwenlang 

nauwelijks bekend 

geweest. Pas in de jaren 

'70 van de 19de eeuw 

werd hij 'herontdekt' en 

werden zijn schilderijen 

als 'Vermeers' erkend. 



 

 Zo kan het ook:  

 

 

  

Julian Opie 

(1958) 

Julian Opie is een 

visuele kunstenaar. Hij 

brengt huizen, kerken, 

kantoorgebouwen en 

auto's terug tot 

herkenbare, 

archetypische vormen. 

Zijn sculpturen en 

wandschilderingen 

hebben fundamentele 

lijnen die direct 

herkenbaar zijn.  



 

Zo kan het ook: 

 

  

Olafur Eliasson  

(Kopenhagen, 1967) is 

een Deense 

beeldhouwer en 

installatiekunstenaar 

van IJslandse afkomst. 

 The Weather Project 

(2003) was een 

installatie in Tate 

Modern in Londen. De 

installatie vulde de 

open ruimte van de 

grote Turbine Hall met 

de representatie van de 

zon en de hemel. 

 



 

 Zo kan het ook: 

 

  

Piet Mondriaan 

(1872-1944) 

Mondriaan wordt 

algemeen gezien als een 

pionier van de abstracte 

en non-figuratieve kunst. 

Vooral zijn latere 

geometrisch-abstracte 

werk, met de 

kenmerkende horizontale 

en verticale zwarte lijnen 

en primaire kleuren, is 

wereldberoemd. 

Zijn vroege werk is nog 

sterk gebaseerd op de 

waarneming van de 

realiteit: hij schildert wat 

hij ziet. 



 

 Zo kan het ook:  

 

  

Rembrandt 

Harmenszoon van 

Rijn 

(1606 – 1669) 

Hij was een Nederlands 

kunstschilder; hij wordt 

beschouwd als een van 

de belangrijkste 

Hollandse meesters van 

de 17e eeuw. 

Hij heeft een 

opmerkelijke 

beheersing van het spel 

met licht en donker, 

met vaak scherpe 

contrasten in zijn werk.  

 



 

 Zo kan het ook: 

 

  

Robert Victor Félix 

Delaunay 

(1885-1941) 

Hij was een Frans 

kunstschilder. 

Delaunay is een van de 

bekendste exponenten 

van het kubisme.  

Delaunay heeft door 

zijn experimenteren op 

het gebied van kleur 

grote betekenis gehad 

voor de abstracte kunst 



 

 Zo kan het ook: 

   

 

  

Robert Zandvliet 

(1970) 

Halverwege de jaren 90 

wordt Zandvliet bekend 

met afbeeldingen van 

alledaagse voorwerpen 

zoals haarspelden, een 

televisie of een 

fototoestel. Na 1996 

concentreert Zandvliet 

zich op het schilderen 

van landschappen, 

onder andere 

bovenaanzichten van 

snelwegen. Deze 

landschappen zijn wel 

abstract en hebben 

vaak geen horizon. 

 

 



 

 Zo kan het ook:  

 

  

 Scarlet van Hooft 

Graafland 

(1973) 

De kunstenares 

Scarlett Hooft 

Graafland is 

beeldhouwster en 

fotografe. In combinatie 

met onverwachte 

elementen krijgt een 

landschap een 

enigszins andere 

dimensie. Ze is 

inmiddels een 

internationaal fotografe 

die veel prijzen op haar 

naam heeft staan. 



 

 Zo kan het ook: 

  

 

 

Yann Arthur Bretrand 

(1946) 

Hij is journalist, 

reporter en fotograaf, 

gespecialiseerd in grote 

reportages rond de 

thema's sport, natuur, 

dieren en 

luchtfotografie. Ook is 

hij ecoloog. Hij maakt 

ook foto's van 

natuurliefhebbers met 

een visie 


