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PLANEET AARDE,  
PORTRET VAN EEN PLANEET

“We came all this way to explore the moon, and  
the most important thing is that we discovered the Earth.” 

William Anders, 24 december 1968, astronaut aan boord van Apollo 8

Laniakea – Hawaïaans voor ‘onmeetbare hemel’ – is sinds 2014 onze nieuwe adres 
in het heelal. Deze supercluster met een diameter van ongeveer 520 miljoen lichtjaar 
(1 lichtjaar = ~10 biljoen km) bestaat uit meer dan 100.000 sterrenstelsels, gegroe-
peerd in enkele honderden clusters, die met een snelheid van enkele honderden km/s 
aangezogen worden naar het centrum van deze structuur. De Virgo Supercluster 
vormt een van de lobben van Laniakea. In deze supercluster bevindt zich de Lokale 
Groep, een concentratie van meer dan 50 sterrenstelsels, gespreid over een diame-
ter van 10 miljoen lichtjaar. Een van de sterrenstelsels van de Lokale Groep is de 
Melkweg, een spiraalstelsel met een doorsnede van ongeveer 120.000 lichtjaar en 
een dikte van ongeveer 2.000 lichtjaar. Aan de rand van een van de spiraalarmen, de 
Orion Arm, op ongeveer 27.000 lichtjaar van het centrum van de Melkweg, bevindt 
zich het zonnestelsel. Met een snelheid van ongeveer 230 km/s (ongeveer 828.000 
km/u) draait het zonnestelsel rond het centrum van de Melkweg. Een volledige om-
wenteling duurt meer dan 220 miljoen jaar, een galactisch jaar.

Centraal in het zonnestelsel staat een 4,6 miljard jaar jonge, middelgrote hoofdreeks-
ster, onze Zon. Rondom de Zon draaien 8 planeten (Mercurius, Venus, Aarde, Mars, 
Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus) met hun 166 manen, 3 dwergplaneten (Pluto, 
Ceres, Eris) met hun 4 gekende manen, en een veelheid van asteroïden, kometen 
en ander ruimtepuin. Op ongeveer 150 miljoen kilometer van de Zon, of op amper 
8,3 lichtminuten, bevindt zich een planeet, Planeet Aarde, onze nietige uitkijkpost 
in dit immense, 13,8 miljard oude, heelal.
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‘The Goblin’ en Planeet Negen

Recent werd ver weg buiten de baan van Pluto een dwergplaneet waargenomen waarvan 
de omloopbaan extreem excentrisch is. Terwijl ze officieel de naam 2015 TG387 kreeg, 
kennen we deze dwergplaneet als ‘The Goblin’. Ze is, naast 2012 VP113 en 90377 Sedna, 
de derde waargenomen dwergplaneet in rij van mogelijk duizenden dwergplaneten in het 
verre buitengebied van ons zonnestelsel. Ze behoren tot de zogenaamde Sednoïden, Trans
neptunische Objecten met extreem excentrische omloopbanen. Maar om het bijzondere 
omloopgedrag van deze dwergplaneten te verklaren, veronderstelden in 2016 de astrono
men Konstantin Batygin en Michael Bronwn een massieve planeet in een sterk excentri
sche (~0.6) baan op minimaal 200 AU van de Zon: Planeet Negen. Deze hypothetische 
planeet zou 2 tot 4 keer de diameter van de Aarde hebben, en meer dan 10 keer de aardse 
massa. Zoals Neptunus en Uranus zou het een ijsreus zijn. De omlooptijd rond de Zon zou 
tussen 10.000 en 20.000 jaar duren. Of deze mysterieuze negende planeet echt bestaat en of 
we ze ooit zullen (kunnen) waarnemen, blijft echter een open vraag.

1.1 De Aarde in het zonnestelsel

1.1.1 De Aarde en haar buren

De Aarde is de derde planeet vanaf de Zon. De gemiddelde afstand tussen de Aarde 
en de Zon is ongeveer 150 miljoen kilometer (149.597.887,5 km). Deze afstand stel-
len we gelijk aan een astronomische eenheid (AU). Een astronomische eenheid is 
dus gelijk aan 8,3  lichtminuten. Zo ligt Mercurius op 0,38 AU, Venus op 0,72 AU, 
Mars op 1,52 AU, Jupiter al op 5,2 AU of 40 lichtminuten en Pluto uiteindelijk op 
39,5 AU of 5,5 lichtuur van de Zon. De afstand van elk van deze planeten tot de Zon 
blijkt aan een zekere wetmatigheid te beantwoorden, waarbij deze afstand berekend 
wordt op basis van het rangnummer van de planeet. Deze wetmatigheid kennen we 
als de wet van Titius-Bode, genoemd naar de Duitse astronomen Johan Daniel Titius 
(1729-1796) en Johann Elert Bode (1747-1826).
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FIGUUR 1.1. Vergelijking van de omvang en opbouw van de aardse planeten en de maan; de 
kern-mantelverhouding is weergegeven in percentages; de stippellijn voor Mercurius geeft het 
deel van de mantel aan dat waarschijnlijk is weggeblazen tijdens een ‘kosmisch accident’ (naar 
Condie 2005).

De Aarde is de grootste en zwaarste van de vier aardse planeten. Dit zijn de planeten 
waarvan het oppervlak voornamelijk bestaat uit vaste stof, in tegenstelling tot de gas- 
(Jupiter, Saturnus) en ijsreuzen (Uranus, Neptunus) verder weg in het zonnestelsel.

De aardse planeten en de maan hebben vele overeenkomsten. Ze hebben een zeer ver-
gelijkbare gemiddelde dichtheid – tussen 3,34 g/cm3 (maan) en 5,52 g/cm3 (Aarde) – en 
dus waarschijnlijk een vergelijkbare gemiddelde samenstelling. Ook hun opbouw is 
zeer gelijkaardig. Eigenlijk zijn het allemaal metaalknikkers met een stenen (silicaatrijk) 
omhulsel (figuur 1.1). Zij dragen allemaal sporen van vulkanische activiteit. Zij ‘wor-
stelen’ dan ook met eenzelfde probleem: afkoeling. Maar zoals verder zal blijken (zie 
hoofdstuk 6 – § 6.1.4), hebben de aardse planeten dit probleem op verschillende ma-
nieren aangepakt. Hierin speelt de omvang van elk van de planeten een belangrijke rol.

Vergelijken we de Aarde met haar dichtste buren, dan ontdekken we echter ook heel wat 
verschillen. Mercurius en Mars zijn de kleine broertjes in de familie. Het volume van 
Mercurius, de kleinste planeet van het zonnestelsel, is slechts 5% van dat van de Aar-
de. Mercurius heeft ook een relatief hoge gemiddelde dichtheid (5,43 g/cm3), wat enkel 
verklaard kan worden doordat de metaalkern van Mercurius ongeveer 66% van de to-
tale massa uitmaakt. Mercurius heeft dan ook een extreem hoge kern-mantelverhouding 
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(12 x deze van de Aarde); waarschijnlijk is die het gevolg van een ‘kosmisch accident’ 
vroeg in de geschiedenis van de planeet. Mercurius heeft geen atmosfeer maar wel een 
relatief zwak magnetisch dipoolveld (ongeveer 1% van het aardmagnetisch veld) en dus 
een magnetosfeer (zie hoofdstuk 7 – § 7.1.5). Het volume van Mars is ongeveer 15% 
van dat van de Aarde. Mars heeft een lichte koolstofdioxideatmosfeer. De atmosferische 
druk is ongeveer 0,6 kPa, minder dan 1% van de atmosferische druk op het aardopper-
vlak (101,3 kPa). Op het Marsoppervlak heerst een gemiddelde temperatuur van -53°C. 
Mars heeft geen magnetisch dipoolveld meer, al wijst de remanente magnetisatie (zie 
hoofdstuk 3 – § 3.3.1) van Marsgesteenten erop dat er ooit een magnetisch veld was. 
Mars heeft twee kleine, planetoïdeachtige maantjes, Phobos en Deimos. Venus lijkt zeer 
sterk op onze planeet. Ze is net iets kleiner en minder zwaar dan de Aarde (0,85 x het 
volume van de Aarde; 0,81 x de massa van de Aarde). Ook de dichtheid is net iets lager 
(5,24 g/cm3). Maar Venus heeft geen meetbaar magnetisch veld en een dichte kool-
stofdioxideatmosfeer. De atmosferische druk op het Venusoppervlak is 9,3 MPa, en de 
gemiddelde oppervlaktetemperatuur is ongeveer 477°C. Een Venusdag duurt 244 aardse 
dagen, terwijl een Venusjaar maar 224 aardse dagen duurt. Een Venusdag duurt dus lan-
ger dan een Venusjaar. Opmerkelijk is dat Venus niet alleen uitermate traag, maar ook 
tegengesteld rond haar as roteert; de obliquiteit (zie § 1.1.4) van haar rotatieas is dan 
ook 177°. Dat Venus geen maan heeft, kan hierin een rol gespeeld hebben.

Hemellichamen in ons zonnestelsel

De Zon is een ster. Een ster is een bolvormig hemellichaam dat bestaat uit geïoniseerd 
gas of plasma. Een ster is eigenlijk een gigantische kernfusiereactor. De kernfusie houdt 
een temperatuurgradiënt – en dus drukgradiënt – in stand die ervoor zorgt dat een ster in 
hydrostatisch evenwicht verkeert. De drukgradiënt compenseert immers de  zelfgravitatie.
Om de status van een planeet te verkrijgen moet een hemellichaam volgens de  Internationale 
Astronomische Unie (sinds augustus 2006) voldoen aan drie criteria: (1) het hemellichaam 
bevindt zich in een baan rond een ster; (2) het hemellichaam heeft voldoende massa om in 
hydrostatisch evenwicht te verkeren (en dus om bolvormig te zijn); en (3) het hemellichaam 
heeft de omgeving van zijn baan schoongeveegd van andere hemellichamen. Zo werd in 
augustus 2006 Pluto ‘gedegradeerd’ tot dwergplaneet, de categorie van de grootste planeto
iden. Pluto bevindt zich immers in een gordel van planetoïden en kometen, de zogenaamde 
Kuipergordel (gelegen tussen 30 en 50 AU), en behoort tot de Transneptunische Objecten.
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Planetoïden, kleine planeten, of asteroïden zijn steenachtige brokstukken die zich in een 
baan om de Zon bewegen. Deze hemellichamen kunnen qua grootte variëren van stof
deeltjes tot kleine planeten met een diameter van ongeveer 1.000 km. Het merendeel van 
dit ruimtepuin heeft een diameter tussen 20 en 30 km en een zeer onregelmatige vorm. 
Enkel de grootste planetoïden hebben voldoende massa om door zelfgravitatie bolvormig 
te worden. De kleinste stofdeeltjes en brokstukken, met een diameter van minder dan 
10 meter, worden ook wel meteoroïden genoemd. Als zo’n meteoroïde in onze atmosfeer 
terechtkomt en opbrandt door de wrijving met de steeds dichtere atmosfeer (zie hoofd
stuk 7 – § 7.2.1), noemen we dit een meteoor. Het lichtspoor kennen we natuurlijk ook als 
een ‘vallende ster’. Als zo’n brokstuk niet helemaal opbrandt in de atmosfeer en op Aarde 
terechtkomt, noemen we dat stuk ruimtepuin een meteoriet. Het merendeel van de aste
roïden bevindt zich in de planetoïdengordel gelegen tussen Mars en Jupiter (tussen 2,1 en 
3,3 AU). In de baan van Jupiter vindt men ook nog een zwerm asteroïden, de Trojanen. 
Uiteindelijk vinden we tussen 0,9 en 1,3 AU nog een zwerm asteroïden. Dit zijn de aard-
scheerders. Hun omloopbaan ligt immers heel dicht bij of kruist de baan van de Aarde met 
alle mogelijke rampspoed tot gevolg.
Kometen zijn vuile ijsballen met een diameter kleiner dan 50 km en een dichtheid van min
der dan 1 g/cm3. Hun omloopbaan rond de Zon is extreem excentrisch. Kometen die afkom
stig zijn uit de Kuipergordel (transneptunisch), hebben een korte omlooptijd (enkele tiental
len tot honderden jaren). Kometen kunnen echter ook afkomstig zijn uit de Oortwolk, een 
wolk van kometen op een afstand van ongeveer 50.000 tot 100.000 AU van de Zon (tussen 
1 tot 2 lichtjaar). Zij hebben dan ook zeer lange omlooptijden (tot vele duizenden jaren).

In tegenstelling tot Venus, onze zusterplaneet, heeft de Aarde een maan, alsook een 
sterk magnetisch dipoolveld en dus een magnetosfeer (zie hoofdstuk 7 – § 7.1.5). 
De aardse atmosfeer is een stikstof-zuurstofatmosfeer (zie hoofdstuk 7 – § 7.2.2). 
Op onze blauwe planeet vinden we bovendien water in zijn drie aggregatietoe-
standen (vast als ijs, vloeibaar als water, en gasvormig als waterdamp) (zie hoofd-
stuk 7 – § 7.3). En onze planeet is een thuis voor leven (zie hoofdstuk 7 – § 7.4). 
Opmerkelijk is ook dat het oppervlak van de Aarde heel wat minder ‘littekens’ 
draagt van kosmische inslagen (inslagkraters) dan dat van haar buren. Terwijl het 
oppervlak van de overige aardse planeten bezaaid is met inslagkraters, zijn er op 
Aarde niet meer dan 200 inslagkraters geïdentificeerd, waarvan amper 10% op de 
oceaanbodem. Schijnbaar heeft het aardoppervlak genoten van een ‘verjongings-
kuur’.


