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“Gaia, the living Earth, is old and not as strong as she was two 

billion years ago. She struggles to keep the Earth  

cool enough for her myriad forms of life against the ineluctable 

increase of the sun’s heat.” 

James Ephraim Lovelock 

Gaia. A New Look at Life on Earth (1976) 

Systeem Aarde is een gesloten systeem, dat zo goed als geen materie maar enkel energie uitwisselt 
met zijn kosmische omgeving. Dit gesloten systeem wordt aangedreven door twee bronnen van 
energie. De interne energiebron is de primaire warmte, opgewekt tijdens de vorming van de Aarde, zo’n 
4,5 miljard jaar geleden. Deze energiebron speelt een cruciale rol in de langetermijnevolutie – over een 
tijdspanne van meerdere miljoenen jaren – en stuurt vooral processen in de geosfeer. De externe 
energie, geleverd door de Zon, stuurt vooral kortetermijnprocessen – over een tijdspanne van 
duizenden tot honderdduizenden jaren – op het aardoppervlak, in de oceanen en in de atmosfeer. 

Systeem Aarde kent vier hoofdrolspelers: de geosfeer, de atmosfeer, de hydrosfeer en de biosfeer. Elk 
van deze sferen vormt een reservoir van materie en energie, die ze onderling kunnen uitwisselen in een 
complex spel van terugkoppelingen. Deze sferen zijn dan ook open subsystemen van Systeem Aarde. 

Interne warmte 

De hoeveelheid interne warmte die een planeet meekrijgt, hangt sterk af van de tumultueuze 
ontstaansgeschiedenis van de planeet. De planeet moet het immers voor de rest van zijn bestaan 
stellen met deze interne energiebron. Omdat de kernvorming de belangrijkste bron van interne energie 
is, vormt de grootte van de kern een belangrijke sleutel voor de verdere evolutie van de planeet. Een 
tweede sleutelaspect is de planetaire massa. Hoe meer massa, hoe meer accretiewarmte kan worden 
opgewekt. Een derde aspect is de grootte van de planeet. Hoe groter de planeet, hoe kleiner de 
oppervlakte-massaverhouding, hoe kleiner het warmteverlies. En ook de samenstelling van de planeet 
speelt een belangrijke rol, vooral in de hoeveelheid radioactieve isotopen. Zo is de radiogene 
warmteproductie nog steeds verantwoordelijk voor 60% van het totale warmtebudget van de Aarde. 

De gemiddelde globale warmteoverdracht aan het aardoppervlak bedraagt ongeveer 81 mW/m2;  
55 mW/m2 voor de continenten en 95 mW/m2 voor de oceaanvloer. Ter hoogte van de oceaanruggen 
loopt deze warmteoverdracht op tot 200 mW/m2. Hier gebeurt de warmteoverdracht op de meest 
efficiënte manier door hydrothermale circulatie. Uiteindelijk blijkt dat ongeveer 25% van alle 
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warmteverlies van de Aarde toe te schrijven is aan dit hydrothermale warmtetransport ter hoogte van de 
spreidingsruggen. 

In de mantel – ongeveer 83% van het volume van de Aarde – gebeurt de warmteoverdracht door 
convectie. Het mantelmateriaal gedraagt zich op geologische tijdschalen dan ook als ‘stroop’ (zie ook 
isostasie). Over de wijze waarop deze convectie plaatsvindt in de mantel is men het in de 
aardwetenschappelijke gemeenschap nog verre van eens. ‘Pluimadepten’ en ‘plaatadepten’ staan 
lijnrecht tegenover elkaar. 

De Zon, onze externe energiebron 

De Zon is een middelgrote hoofdreeksster die behoort tot de spectraalklasse G2. De Zon 
vertegenwoordigt 99,8% van de massa van het zonnestelsel. Als middelgrote ster – met een straal van 
ongeveer 700.000 km – heeft ze een levensduur van ongeveer 10 miljard jaar. Onze 4,5 miljard jaar 
oude zon is dus op middelbare leeftijd. De Zon is een gigantische kernfusiereactor, waarin waterstof 
wordt omgezet in helium. In de kern van de Zon wordt meer dan 380 yottawatt per seconde 
geproduceerd. In de kern heerst een temperatuur van 15 miljoen Kelvin en een dichtheid van 150g/cm3. 
Op het zonoppervlak – de fotosfeer – heerst een temperatuur van ongeveer 5.780 Kelvin en een 
dichtheid van 2 10-7 g/cm3. De Zon heeft een sterk magnetisch veld, dat aanleiding geeft tot 
zonneactiviteit die in relatie kan gebracht worden met zonnevlekken, zonnevlammen en de zonnewind. 
De zonnewind is een stroom van hoogenergetische geladen deeltjes die de Zon met hoge snelheid de 
ruimte inblaast. Hierdoor bakent de Zon een invloedsfeer af in de interstellaire ruimte, de heliosfeer. 
De straling die de Zon vrijgeeft is voor ongeveer de helft gelegen in het golflengtebereik van het 
zichtbare licht – vandaar zonlicht – en voor de andere helft in het nabije infrarood (warmtestraling). 
Slechts een fractie van de zonnestraling ligt in het golfbereik van het schadelijke ultraviolet licht. 

De zonneconstante is de warmteoverdracht die gemeten wordt aan de buitenzijde van de aardse 
atmosfeer in een vlak loodrecht op de zonnestraling. Deze bedraagt 1.370 W/m2. Door de excentriciteit 
van de aardbaan zit er bijna 7% variatie op de zonneconstante. De gemiddelde invallende 
zonnestraling bedraagt ongeveer 342 W/m2, omdat de Aarde nu eenmaal een halfbestraalde, roterende 
sfeer is. Ten opzichte van deze invallende zonnestraling is de gemiddelde interne warmteoverdracht 
(~81 mW/m2) aan het aardoppervlak verwaarloosbaar. Enkel de zonnestraling speelt dan ook een rol in 
de processen die zich op en boven het aardoppervlak afspelen. Een deel van de inkomende 
zonnestraling – ongeveer 102 W/m2 – wordt rechtstreeks weerkaatst door de atmosfeer en de Aarde. 
De rest wordt geabsorbeerd door de Aarde en de atmosfeer. Deze geabsorbeerde zonnestraling – 
ongeveer 240 W/m2 – wordt terug afgegeven aan de ruimte onder de vorm van infraroodstraling. Als we 
de Aarde nu beschouwen als een ‘zwarte straler’ zou deze warmtebalans betekenen dat de globale 
temperatuur op Aarde ongeveer 255 Kelvin (-18°C) zou bedragen. Dat is meer dan 30°C lager dan de 
gemiddelde globale temperatuur die nu heerst op Aarde. Systeem Aarde heeft dus gezorgd voor een 
reguleringssysteem om de zonne-energie vast te houden – het broeikaseffect. 

Modellen wijzen uit dat de Zon steeds helderder wordt doorheen haar bestaan. De vroege Zon zou dan 
ook 25 tot 30% minder lichtkracht gehad hebben dan de Zon vandaag. Dit zou betekenen dat met de 
huidige atmosfeer de gemiddelde globale temperatuur op Aarde onder het vriespunt gebleven zou zijn 
tot ongeveer 2 miljard jaar geleden. Sedimentaire gesteenten van meer dan 3,8 miljard jaar bewijzen 
echter dat er toen al oceanen waren op Aarde. Deze schijnbare contradictie kennen we als de zwakke-
zonparadox. Deze paradox laat vermoeden dat de atmosferische samenstelling – en het daarbij 
horende broeikaseffect – doorheen de aardse geschiedenis is gewijzigd.  
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Geosfeer 

De geosfeer, de ‘vaste Aarde’, is het klassieke onderzoeksdomein van de aardwetenschapper. De rol 
van de geosfeer in Systeem Aarde is in essentie terug te brengen tot platentektoniek, het unieke 
afkoelingsmechanisme van onze planeet. Daarnaast speelt ook het aardmagnetische veld een 
cruciale rol in het in stand houden van de ‘levende planeet’. 

Kenmerkend aan de geosfeer is de concentrische opbouw. Deze concentrische opbouw is het 
resultaat van een differentiatieproces tijdens de vroegste accretiegeschiedenis van de Aarde. Deze 
opbouw hebben we achterhaald op basis van de analyse van de voortplanting van aardbevingsgolven 
doorheen de Aarde. We spreken dan ook van de seismische structuur van de Aarde. We 
onderscheiden een aantal belangrijke seismische discontinuïteiten. De eerste belangrijke discontinuïteit 
scheidt de korst van de mantel. Ter hoogte van deze discontinuïteit – de Mohorovicicdiscontinuïteit, 
kortweg Moho – neemt de snelheid van primaire aardbevingsgolven plots toe van 6 à 7 km/s in de korst 
naar meer dan 8 km/s in de mantel. Ter hoogte van de tweede belangrijke discontinuïteit – de 
Gutenbergdiscontinuïteit – valt de snelheid van de primaire aardbevingsgolven dramatisch terug. Ook 
verdwijnen plots de schuifgolven. Dit laatste wijst erop dat we te maken hebben met ‘iets vloeibaars’. 
Deze discontinuïteit op ongeveer 2.900 km diepte scheidt de mantel van de vloeibare buitenkern. 
Verder zijn er nog tal van andere seismische discontinuïteiten, zoals bijvoorbeeld tussen de vloeibare 
buitenkern en vaste binnenkern (op 5.150 km diepte). De Aarde bestaat dus uit een vaste binnenkern 
(6.370 tot 5.150 km diep; 1% volume), een vloeibare buitenkern (5.150 tot 2.891 km diep; 15% 
volume; 31% massa), een mantel (2.891 to ongeveer 40 km diep; 83% volume; 68% massa), en een 
korst (tot maximum 70 km diep; 1% volume; 0,4% massa). De korst bestaat enerzijds uit oceanische 
korst – een secundaire korst – en anderzijds uit continentale korst – een tertiaire korst. 

Het magnetische veld van de Aarde is een dipoolmagneetveld dat ongeveer opgelijnd is volgens de 
rotatieas van de Aarde. Dit magnetisch veld vertoont een heel dynamisch karakter (bv. magnetische 
ompolingen). Het aardmagnetische veld wordt opgewekt door stromingen – o.a. onder invloed van het 
Corioliseffect – in de geleidende metallische vloeistof van de buitenkern. Dit is de geodynamo, een 
zelfonderhoudende elektromagnetische dynamo. Het magnetische veld van de Aarde genereert een 
afweerschild tegen het bombardement van schadelijke zonnewinden en kosmische straling. Dit is de 
magnetosfeer. 

Atmosfeer 

De atmosfeer is de buitenste schil van de concentrisch opgebouwde Aarde, waarin zich de lichte, 
gasvormige elementen hebben geconcentreerd. De belangrijkste functies van de atmosfeer voor 
Systeem Aarde hangen nauw samen met zijn specifieke samenstelling, die aanleiding heeft gegeven 
tot bijzondere fysische omstandigheden (luchtdruk, omgevingstemperatuur). Zuurstof is de belangrijkste 
energiebron voor vele levensvormen en ligt aan de basis van de ozonlaag. Sporengassen in de 
atmosfeer veroorzaken het broeikaseffect, waarschijnlijk de belangrijkste functie van de atmosfeer in 
Systeem Aarde. De aardse atmosfeer is het ultieme bewijs van een ‘levende planeet’. Het is een 
atmosfeer die ‘actief’ uit thermodynamisch evenwicht wordt gehouden.  

Ook de atmosfeer kent een gelaagde opbouw. De onderste laag – de troposfeer – bevat ongeveer 
80% van alle massa van de atmosferische gassen. De laag is tussen 7 (ter hoogte van de polen) en 17 
km (ter hoogte van de evenaar) dik. De convectiestromingen of turbulenties in de troposfeer – kortom 
het weer – zijn het gevolg van de temperatuurgradiënt tussen het aardoppervlak (ongeveer 15°C) en de 
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tropopauze (-60°C). Opvallend is dat de troposfeer bestaat uit twee totaal gescheiden luchtmassa’s, 
één in het noordelijk halfrond en één in het zuidelijke halfrond. Het globale circulatiesysteem in de 
troposfeer zorgt voor de herverdeling van de opgevangen zonne-energie door warmte over te dragen 
van de evenaar naar de polen. Dit circulatiesysteem bestaat uit drie convectiecellen: de Hadleycel, de 
Ferrelcel en de polaire cel, en is nauw verbonden met het globale circulatiesysteem in de oceanen. 
Boven de troposfeer bevindt zich de stratosfeer (tot ongeveer 50 km hoogte). Opvallend aan de 
stratosfeer is dat de temperatuur weer toeneemt tot ongeveer het vriespunt op 50 km hoogte. Door 
deze temperatuursinversie treedt er geen convectie op in de stratosfeer. In de stratosfeer vinden we 
tussen 25 en 30 km verhoogde concentraties aan ozon, de ozonlaag. Ozon wordt aangemaakt uit 
zuurstof onder invloed van de hoogenergetische ultravioletstraling van de Zon. De zuurstof-ozonreactie 
zet ultravioletstraling om in warmte. Dit UV-schild heeft het leven op Aarde uiteindelijk toegelaten de 
ondiepe zeeën en ook het land te veroveren. Tussen 50 en 80 km hoogte vinden we de mesosfeer, de 
laag van de ‘vallende sterren’. Boven de mesosfeer vinden we de ionosfeer, wat aanleiding geeft tot 
het poollicht. De ionosfeer strekt zich uit tot ongeveer 700 km hoogte. Boven de ionosfeer – in de 
exosfeer – is de zwaartekrachtbinding zo klein geworden dat gasmoleculen (waterstof en helium) uit de 
atmosfeer kunnen ontsnappen. 

De aardse atmosfeer is een stikstof-zuurstofatmosfeer. De atmosfeer bestaat uit 78 volumeprocent uit 
stikstof (N2) en voor bijna 21 volumeprocent uit zuurstof (O2). Amper 1 volumeprocent bestaat uit 
andere gassen: argon, koolstofdioxide, methaan, lachgas, ozon, en sporen van ammoniak en andere 
gassen. Daarnaast vinden in de atmosfeer nog 0,40% waterdamp. De huidige atmosfeer is verre van 
de oorspronkelijke atmosfeer van de Aarde, dat een koolzuurgasatmosfeer was. De omvorming van 
deze primaire atmosfeer is voornamelijk gebeurd door enerzijds koolzuurgas uit de atmosfeer vast te 
leggen in kalkgesteenten en anderzijds door zuurstof in de atmosfeer te brengen. Dit laatste gebeurt 
door fotosynthese. 

Verschillende gasmolecules in de atmosfeer absorberen infraroodstraling. Dit zijn de broeikasgassen. 
Het belangrijkste broeikasgas in de atmosfeer is waterdamp, gevolgd door koolstofdioxide, methaan en 
ozon. Uit de warmtebalans blijkt dat de Aarde de geabsorbeerde zonne-energie afgeeft onder de vorm 
van infraroodstraling (~240 W/m2). De broeikasgassen absorberen nu die afgegeven infraroodstraling, 
waardoor de globale temperatuur op Aarde ongeveer 30°C hoger ligt dan als er geen broeikasgassen 
in de atmosfeer zouden zitten. 

Hydrosfeer 

Uniek aan Planeet Aarde is dat gedurende het grootste deel van zijn geschiedenis de 
oppervlakteomstandigheden het mogelijk maakte dat water in zijn drie aggregatietoestanden – vast als 
ijs, vloeibaar als water en gasvormig als waterdamp – voorkomt. Water is levensnoodzakelijk voor 
Systeem Aarde. Niet alleen is water de essentie van het leven. Het is ook cruciaal voor heel wat 
geodynamische processen (bv. gesteentecyclus) en klimaatregulerende processen (bv. hydrologische 
cyclus). 

Het water op Aarde is opgeslagen in een aantal reservoirs, die met elkaar verbonden zijn door de 
hydrologische cyclus). Het belangrijkste reservoir zijn de oceanen (96%). Bijna 3% ligt opgeslagen in 
ijskappen en gletsjer, de cryosfeer; iets minder dan 1% onder de vorm van grondwater; amper 0,026% 
in rivieren en meren, 0,0011% in de atmosfeer, en een uiterst kleine fractie in de biosfeer. Meer dan 
96% van het aardse water is dan ook zout water. Van het resterende zoet water ligt bijna 75% 
opgeslagen in de cryosfeer. Globaal bevat het oceaanwater gemiddeld 3,5% opgeloste zouten 
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Ook de oceanen kennen een gelaagde opbouw: de gemengde oppervlaktelaag (2 volumeprocent), de 
intermediaire laag (18 volumeprocent) en de diepe laag (80 volumeprocent). Het oceaanwater in de 
oppervlaktelaag wordt constant gemengd door de atmosferische circulatie. Deze oceaan-
atmosfeerinteractie geeft aanleiding tot de oppervlakkige circulatiepatronen in de oceanen. Mede door 
het Corioliseffect ontstaan zo in de oceanen grote gesloten stromingslussen, of gyres. Takken van 
deze stromingslussen – zoals bv. de Golfstroom – zorgen voor een warmtetransport van de evenaar 
naar de polen. Terwijl de oppervlakkige oceaancirculaties voornamelijk door atmosferische circulatie 
gestuurd worden, zijn er ook dichtheidsgestuurde oceaancirculaties eigen aan de oceanen. Deze 
hangen af van de temperatuur- en saliniteitverschillen van het oceaanwater. Deze circulatie betrekt 
uiteindelijk de diepe laag in het globale oceaan-atmosfeersysteem. Deze thermohaliene 
oceaancirculatie speelt een belangrijke rol in de klimaatregulatie van Planeet Aarde. 

Biosfeer 

De biosfeer omvat alle levende organismen die deel uitmaken van Systeem Aarde. Leven op Aarde is 
chemisch opmerkelijk uniform. Alle leven in al zijn diversiteit bestaat uit slechts enkele atomaire 
bouwstenen: koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel en fosfor, kortom CHONSP. Deze chemische 
uniformiteit suggereert dat alle organismen gerelateerd zijn en een gemeenschappelijke oorsprong 
kennen, bekend als de Last Universal Common Ancestor, die waarschijnlijk zo’n 3,8 miljard jaar 
geleden geleefd moet hebben. 

Om het leven te doen ontstaan zijn 3 randvoorwaarden vereist: (1) de aanwezigheid van chemische 
elementen en katalysatoren om complexe organische moleculen aan te maken en verder te 
synthetiseren, (2) de afwezigheid van reactief zuurstof, en (3) de aanwezigheid van water. De 
omgeving rond de hydrothermale diepzeebronnen langsheen de oceanische spreidingsruggen 
beantwoorden aan deze randvoorwaarden. Waarschijnlijk is daar dan ook het leven op Aarde ontstaan. 

Door de ‘uitvinding’ van fotosynthese heeft het leven Planeet Aarde voorgoed omgevormd tot een 
‘levende planeet’. Zonne-energie wordt ‘geoogst’ en omgezet in extra chemische energie, dat ervoor 
zorgt dat de oceaan-atmosfeeromstandigheden uit chemisch evenwicht met de geosfeer gehouden 
worden. Het is omwille van het leven dat de aardse atmosfeer is omgevormd tot een stikstof-
zuurstofatmosfeer, cruciaal in de globale klimaatregulatie (zie zwakke-zonparadox) en de evolutie van 
het leven (zie ozonlaag). 

Een Goudlokjeplaneet 

Maken we de balans van de drijvende krachten achter Systeem Aarde, dan zien we dat Planeet Aarde 
niet alleen te vinden is op de juiste plaats – in de ‘bewoonbare zone’ rond de juiste ster – maar ook de 
juiste omvang, interne opbouw en samenstelling heeft. Alles is ‘just right’. De Aarde is een 
Goudlokjeplaneet. 

Alles wijst erop dat de vier hoofdrolspelers van Systeem Aarde (geosfeer, atmosfeer, hydrosfeer, 
biosfeer) al aanwezig waren vroeg in de aardse geschiedenis. Het fundament van Systeem Aarde was 
toen dan ook al gelegd. Deze vier hoofdrolspelers hebben vervolgens bijna 4 miljard jaar lang steeds 
naar een delicaat evenwicht gestreefd aan de hand van complexe terugkoppelingsmechanismen, niet 
alleen inspelend op geleidelijke veranderingen in de kosmische omgeving en op Aarde zelf, maar ook 
reagerend op catastrofale gebeurtenissen. Planeet Aarde heeft vele crisissen doorstaan, maar heeft 
zich steeds hersteld. Planeet Aarde blijkt een robuust zelfregulerende systeem te zijn! 


