
 

 

 

“2de” graad 

Opdracht “6” 

“29 mei” 

 

“Het geheim van de planeet” 
 

“We gaan ver, ver weg van het bestaande en betreden een nieuwe 
wereld” . 

Op zaterdag 29 mei 2020 vertrekt voor het eerst sedert lang weer een bemande raket naar de 
ruimte. Maar wat als het anders loopt dan voorzien?  
Stel je voor dat jij in de raket zit, die verder en verder vliegt en landt op een ongekende planeet in 
een ander sterrenstelsel... In deze opdracht teken je deze planeet en zijn bewoners op een kaart.  
En, ook zijn geheim dat ergens goed verborgen zit...  
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Julia Penrose: from Mapping the Future: Where Are You 
Now? 

 

Mark Schatz: Universe Hive (From ArtHopper.com) 

 

Charlotte Bassin: Tiny – Treasures 

 

Carl Warner: Volcano-Valley (maakt werelden uit voeding) 



  

 

Wat heb je nodig? 
• Papier: hier kan je kiezen welke soort, het mag ook een oude broodzak zijn... 

• Straffe(!) koffie of gebruikt theezakje 

• Tekenmateriaal zoals: stiften, kleurpotloden, ... 
 

 

 

zo ga je te werk: 

Stap 1: De oude kaart 

Verfrommel het papier tot een propje en leg terug open naast/in de pompbak, of buiten. Met de 
koffie of thee maak je vlekken op het papier. Maak het goed nat! Je kan er ook een beetje zout op 
strooien als het nog nat is, dit geeft speciale effecten. De randen kan je wat afscheuren voor een 
extra oud effect. Laat drogen. 

 

Stap 2: De landing 

“Terwijl het papier droogt sluit je je ogen ...en stap je uit de raket. “ 

Wat is het eerste dat je opmerkt? Kan je goed ademhalen, voel je je er welkom? Ruik je mos, zwavel, 
pannenkoeken, of vreemde nieuwe geuren? Zie je mistsluiers, duisternis, of zijn er zeven zonnen? Is 
de lucht er groen en de planten zwart-wit... Kan je iets horen: zacht gedruppel naast je hoofd of 
loeiende klanken van onder de grond met een lange echo... of hoor je zelfs jezelf niet?  

Neem de omgeving aandachtig in je op.  



Je ziet sporen op de grond en volgt ze... van wie zijn ze? Waar leiden ze heen? En wie/wat kom je 
allemaal tegen onderweg? (Hoe) hebben de bewoners deze planeet bebouwd, hoe gaan ze er mee 
om?  

Wat maakt deze planeet zo speciaal? Wat is haar geheim? Hebben de bewoners een boodschap voor 
ons, en is die vriendelijk, grappig of waarschuwend...? 

Stap 3: “Het Geheim” 

Ga nu terug naar je blad. Wat zie je in de vormen en lijnen die je hebt gemaakt? Kraters, bergen, dal, 
rivieren, bossen, … pas het landschap en de vlekken aan jouw ervaring.  

Voeg dan de bewoners en gebouwen toe, en eventuele gebeurtenissen. Elk detail kan belangrijk zijn. 
Gebruik hiervoor stiften, kleurpotloden enzovoort.  

Het geheim van deze planeet mag zeker niet in slechte handen komen! Je zorgt ervoor dat niet 
iedereen het kan ontcijferen.  

Belangrijk: Werk af met een kompas (n-o-z-w) en schaal (om de grootte van jouw planneet aan te 
duiden). Vergeet niet ook een vlag te planten vòòr je terugkeert naar aarde (dat is de start)! Fijne 
reis! 

 

En nu… “Presenteren” 
Verstop je kaart op een veilige plek. In een flesje, een gaatje in de muur, een oud boek… of geef je 
kaart aan een vertrouwd persoon.  

 

 


