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Al duizenden jaren vragen mensen zich af of de 
Aarde uniek is, of dat er ook leven voorkomt op 
andere plekken in ons immense heelal. De kans op 
buitenaards leven in ons eigen zonnestelsel lijkt 
klein. Maar hoe zit het met al die andere zonnen: 
de duizenden sterren die we aan de hemel kunnen 
zien, en de meer dan honderd miljard sterren in 
onze Melkweg? Sinds kort lukt het sterrenkundigen 
om exoplaneten (planeten rondom andere sterren) 
te bestuderen. De zoektocht naar een zusje van de 
Aarde is begonnen.
Exoplaneten onderzoeken is heel moeilijk. Niet 
alleen omdat sterren zo ontzettend ver weg staan 
- de sterren zelf kunnen we makkelijk zien - maar 
de planeten die er omheen draaien zijn donker en 
stralen zelf geen licht uit. Ze weerkaatsen alleen 
maar een klein beetje sterlicht. Dit maakt plane-
ten miljoenen tot miljarden keren zwakker dan 
de sterren waar ze omheen draaien. Sinds de 
beginjaren negentig van de vorige eeuw lukt het 
sterrenkundigen op ingenieuze wijze om toch veel 
over exoplaneten te weten te komen. 

Exoplaneten vinden 
Sinds Nicolai Copernicus weten we dat de planeten, 
inclusief de aarde, om de zon draaien. En sinds 
Johannes Kepler kunnen we hun ellipsbanen pre-
cies beschrijven. Maar het was Isaac Newton die 
liet zien hoe je dit kon verklaren door middel van 
een mysterieuze aantrekkingskracht tussen twee 
hemellichamen – de zwaartekracht. Het is deze 
aantrekkingskracht van onze zon die er voor zorgt 
dat we met de aarde niet wegschieten naar de 
oneindige leegte van het heelal. Die zwaartekracht 
werkt echter twee kanten op en is net zo sterk 
andersom. Maar omdat de zon meer dan driehon-
derdduizend keer zwaarder is dan de aarde, merkt 
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de zon daar vrijwel niets, terwijl wij hierdoor met 
honderdduizend kilometer per uur in het rond 
draaien. Anders gezegd cirkelen de zon en de 
aarde samen om hun gemeenschappelijk zwaarte-
punt. Een buitenaardse beschaving kan achter het 
bestaan van de aarde komen door de beweging 
van de zon om dat zwaartepunt in kaart te brengen. 
Op dezelfde wijze kunnen sterrenkundigen hier op 
aarde het bestaan van planeten aantonen rondom 
andere sterren – zonder de planeten zelf te zien.

De Doppler-methode
De Doppler-methode maakt gebruik van dit gege-
ven en is tot nu toe veruit de succesvolste techniek 
om exoplaneten te vinden. Deze methode heeft al 
honderden ontdekkingen opgeleverd. Terwijl de 
ster om het zwaartepunt heen draait, zal deze in 
perfecte regelmaat naar ons toe en dan weer van 
ons af bewegen. De tijdschaal waarop dit gebeurd 
is gelijk aan de baanperiode van de planeet. De 
sterkte van het effect is groter voor zwaardere
planeten én planeten op kortere afstand van hun 
ster – daarom zijn die planeten dan ook het gemak-
kelijkst te vinden. Bedenk wel dat deze methode 
alleen de snelheid van een ster in onze richting
meet. Dit betekent dat er alleen een onderlimiet
aan de massa van een planeet bepaald kan worden. 
Als een planetenstelsel uit meerdere planeten 
bestaat, dan zullen deze ieder apart invloed op 
de ster uit-oefenen. Omdat elke planeet een baan 
heeft met een eigen omloopsperiode, kunnen zo 
de verschillende planeten uit elkaar gehouden 
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worden, mits de dan veel ingewikkeldere snelheid-
variatie van de ster goed gemeten kan worden. 

De snelheid van een ster kunnen we meten door 
middel van het Doppler effect – een effect dat 
we in het dagelijks leven tegenkomen bij geluid. 
Bijvoorbeeld, als een motorrijder met hoge snel-
heid langskomt horen we eerst een hogere toon, 
gevolgd door een lagere toon. Als de motor naar 
ons toekomt worden de geluidsgolven namelijk 
een beetje op elkaar gedrukt, wat een kortere golf-
lengte en daarom hogere toon oplevert. Wanneer 
de motor eenmaal langs ons heen is gereden en 
van ons af beweegt worden de geluidsgolven een 
beetje uit elkaar getrokken, wat een langere golf-
lengte en daarom een lagere toon oplevert. Dit 
Doppler effect komt ook voor bij lichtgolven, waar-
bij de snelheid van de lichtbron de golflengte van 
het licht beïnvloedt, wat weer de kleur verandert. 
Een ster die naar ons toe beweegt is wat blauwer 
(het spectrum is naar het blauw verschoven), en 
een die van ons af beweegt is iets roder. De precieze 
blauw- of roodverschuiving kan worden bepaald 
door de golflengtes van absorptielijnen in een
sterspectrum te meten. 

In praktijk
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. De snelheid 
van de zon door de invloed van de zwaartekracht 
van Jupiter is maar 13 m/s over een tijdschaal van 
12 jaar. Dit betekent dat de golflengte van het 
waargenomen licht gemeten moet worden met 
een nauwkeurigheid van meer dan 1:20.000.000. 
De invloed van de aarde is zelfs maar 9 cm/sec, 
meer dan honderd keer kleiner. Toch lukt het 
sterrenkundigen sinds begin jaren negentig om 
deze nauwkeurigheid te halen met behulp van 
speciaal ontwikkelde spectrografen. Het is relatief 
makkelijk om een sterspectrum waar te nemen 
met voldoende scherpte (spectrale resolutie) om 
de bovengenoemde nauwkeurigheid te bereiken, 
maar het is de golflengte-ijking die het grote pro-
bleem vormt. Een spectrograaf is zeer gevoelig 
voor kleine schommelingen in de omgevingstem-
peratuur, luchtdruk en/of luchtvochtigheidsgraad, 

waardoor de golflengteschaal met tientallen (of 
zelfs honderden) meters per seconde kan verande-
ren gedurende een nacht. Als daar geen rekening 
mee wordt gehouden dan zijn de Doppler metingen 
onbruikbaar. Hier zijn in verloop van tijd enkele ele-
gante oplossingen voor gevonden. De eerste wordt 
veel gebruikt o.a. door de groep in California onder 
leiding van professor Geoff Marcy. Vlak voor dat 
het sterlicht vanuit de telescoop in de spectrograaf 
verdwijnt, gaat het door een kleine capsule met 
jodiumgas (een iodine cell). Dit jodiumgas zorgt 
voor een woud van absorptielijntjes bovenop het 
sterspectrum, waarvan de golflengtes nauwkeurig 
bekend zijn. Door nu de combinatie van het ster- en 
jodiumspectrum te modelleren kan tegelijkertijd de 
precieze golflengteschaal van de spectrograaf en 
de blauw- of roodverschuiving van de ster bepaald 
worden. Dit gaat goed tot een nauwkeurigheid van 
ongeveer 1 m/sec. Nog betere resultaten worden 
bereikt met een methode die is ontwikkeld door 
Michel Mayor aan de Universiteit van Genève. Dit 
heeft geleid tot de bouw van de fameuze HARPS 

Figuur 1

De meeste exoplaneten worden ontdekt met behulp van de 

Doppler-methode. Een ster met planeet draaien samen om 

hun gemeenschappelijke zwaartepunt. De beweging van 

de ster rondom dit zwaartepunt kan worden gemeten door 

middel van het Doppler effect dat de golflengte (de kleur) van 

het waargenomen licht doet veranderen. Zo kan het bestaan 

van een planeet worden aangetoond, zonder deze zelf te zien.

HOST STAR

EXOPLANET
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spectrograaf voor de 3,6m telescoop op La Silla in 
Chili – veruit het beste instrument in de wereld voor 
Doppler-metingen. Bij HARPS wordt het sterlicht 
uit de telescoop naar de spectrograaf geleid door 
een optische fiber. Tegelijkertijd wordt het licht van 
een thorium-argon ijkingslamp door een andere 
fiber ook naar de spectrograaf gebracht. De spec-
trograaf zelf bevindt zich in een grote vacuümtank, 
waardoor schommelingen in de temperatuur en 
luchtdruk tot een minimum worden beperkt. De 
golflengteschaal van het sterspectrum wordt nu 
geijkt door middel van het spectrum van de ijkings-
lamp, wat nauwkeurigheden oplevert van enkele 
tientallen centimeters per seconde. 

De technische ontwikkeling van spectrografen 
heeft een enorme revolutie teweeggebracht in het 
onderzoek naar exoplaneten, van de eerste ontdek-
king van een planeet rondom een zonachtige ster 
in 1995 tot de honderden planeetsystemen die 
sindsdien zijn gevonden. De race naar de ontdek-
king van een eerste zusje van de Aarde - een planeet 
met de zelfde massa en in een zelfde baan als onze 
planeet - is al ingezet en het zal niet lang meer 
duren voordat dit gaat lukken.
De Doppler-methode kent echter ook haar beper-
kingen. Zo vormen koele stervlekken een probleem 
omdat ze, door de rotatie van de ster, de vorm van 
de absorptielijnen beïnvloeden. Ook kan er alleen 
maar voldoende nauwkeurigheid worden bereikt 
als de golflengtes van honderden absorptielijnen 
tegelijk worden opgemeten, zoals in het geval 
van zonachtige sterren. Jammer genoeg bevatten 
de spectra van hetere (zwaardere) sterren veel 
minder lijnen. Deze worden ook nog eens sterk 
verbreed vanwege de snelle rotatie van zware ster-
ren. Hierdoor kan de Doppler-methode niet goed 
worden toegepast op sterren met een massa groter 
dan die van de zon. Een uitweg is om deze sterren 
op te meten als ze zich in hun rode-reus stadium 
bevinden (dan is de steratmosfeer koel genoeg 
voor veel absorptielijnen). Dit geeft weer andere 
uitdagingen, bijvoorbeeld de pulsaties die deze 
sterren vaak vertonen en die zich vertalen in kleine 
Doppler-verschuivingen. Het is moeilijk om deze te 

onderscheiden van de echte snelheidsvariaties van 
zo’n ster. Toch zijn hier ook mooie resultaten mee 
behaald die bijvoorbeeld laten zien dat Jupiter-
achtige planeten veel vaker voorkomen rond hoge 
massa sterren dan lage massa sterren.

Planeetovergangen
Een andere methode om exoplaneten te vinden 
maakt gebruik planeetovergangen. Als een donkere 
planeet, gezien vanaf de aarde, voor haar moeder-
ster langs trekt, dan verduistert deze een klein 
beetje van het sterlicht. Alhoewel de afstanden tot 
de meeste sterren te groot zijn om ze als schijfjes te 
zien, kunnen we de afname in de helderheid van een 
ster door zo’n transit wel meten. De sterkte van de 
afname is direct afhankelijk van de relatieve grootte 
van het planeetschijfje ten opzichte van dat van de 
ster. Zo is de diameter van Jupiter ongeveer tien keer 
kleiner dan die van de zon, wat voor een waarnemer 
ver buiten ons zonnestelsel planeetovergangen 
zou opleveren van 1% diep. De Aarde is tien keer 
kleiner, wat transits oplevert van 0,01%. In principe 
kan men met deze methode alleen de grootte van 
de planeet bepalen, maar door deze te combineren 
met waarnemingen aan het Dopplereffect kan ook 
de massa berekend worden, met het bijkomend 
voordeel dat de hoek waaronder we de planeet-
baan zien bij een planeetovergang bekend is. Een 
nadeel is dat maar een klein percentage van de 
exoplaneten overgangen laat zien – de oriëntatie 
van de baan moet namelijk precies goed zijn om de 
transits vanaf de aarde te kunnen zien. Bijvoorbeeld 
voor een planeet in een aardbaan is er maar een 
kans van 1:200 dat deze transits oplevert. Bovendien 
gebeuren de planeetovergangen in dat geval maar 
één keer per jaar. Hierdoor is deze methode vooral 
gevoelig voor planeten in heel korte banen, zoals 
zogenaamde hete Jupiters met omloopperiodes van 
slechts enkele dagen, die ieder een kans van ca. 10% 
hebben om voor hun moederster langs te gaan. 

Al snel na de ontdekking van de eerste planeet van 
deze klasse, 51 Pegasus b, ging men op zoek naar 
mogelijke planeetovergangen van hete Jupiters die 
toen in een snel tempo werden ontdekt met behulp 
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van de Doppler-methode. Bij de planeet HD 209458 
b, die in 3,5 dagen om zijn moederster draait was 
het raak. De gevonden drie-uur durende overgan-
gen van 1,5% diep duiden op een planeet met een 
diameter 35% groter dan Jupiter. Daarna is een 
aantal onderzoeksgroepen in de wereld begonnen 
met het zoeken naar planeetovergangen in grote 
stervelden. In eerste instantie leverde dit weinig tot 
geen resultaten op. De kwaliteit van de lichtcurves 
was meestal niet goed genoeg. Veel waarnemingen 
die leken op planeetovergangen, bleken bij nader 
inzien niet door planeten te worden veroorzaakt, 
maar door dubbelsterren waarvan het licht toevallig 
met een veel helderdere derde ster samenvalt. Ook 
werden de eerste surveys op te zwakke sterren 
uitgevoerd (om maar genoeg sterren te kunnen 
waarnemen om überhaupt kans te maken om 
een planeetovergang te zien). Hierdoor was het 
vaak onmogelijk om naderhand de noodzakelijke 
Doppler-waarnemingen te doen om onomstotelijk 
te bewijzen dan het inderdaad om planeetover-
gangen ging. 

De grote successen zijn pas gekomen toen een aan-
tal onderzoeksgroepen speciale telescoopsystemen 

zijn gaan bouwen om planeetovergangen te zoe-
ken bij relatief heldere sterren. De bekendste en 
meest succesvolle is het SuperWASP programma 
van sterrenkundigen uit het Verenigd Koninkrijk, 
dat tot op heden al 65 exoplaneten (veelal hete 
Jupiters) heeft ontdekt. Ze maken gebruik van twee 
robotgestuurde sterrenwachten op La Palma en in 
Zuid-Afrika, die ieder bestaan uit 8 kleine telesco-
pen met grote beeldvelden. 

Vanuit de ruimte 
Onderzoek aan planeetovergangen heeft een 
enorme boost gekregen door twee ruimtemissies 
die speciaal naar transits zoeken – CoRoT, geleid 
door o.a. Frankrijk en ESA, en Kepler van NASA. Het 
grote voordeel van fotometrie vanuit de ruimte is 
dat de nauwkeurigheid waarmee waarnemingen 
kunnen worden gedaan veel hoger is. Beide missies 
hebben dan ook als eerste rotsachtige planeten 
ontdekt, hemellichamen die qua grootte en dicht-
heid op de Aarde lijken. Deze bevinden zich echter 
wel op zo’n korte afstand van hun moederster dat 
het er snoeiheet is, waardoor hun oppervlakte 
waarschijnlijk uit gesmolten lava bestaat – dus niet 
echt aardachtig. Met Kepler hopen sterrenkundi-
gen binnenkort wel de eerste echte aardachtige 
planeten te vinden – waarvan de baan veel meer 
op die van de Aarde lijkt. Jammer genoeg zal het 
heel moeilijk worden om de massa op te meten van 
deze planeten. De sterren die Kepler waarneemt zijn 
veelal te zwak om Doppler-metingen op te kunnen 
doen. De meeste planeten die door Kepler zijn 
ontdekt en wel al zijn bevestigd, bevinden zich in 
multi-planetenstelsel waarvan de massa’s worden 
bepaald door middel van timing variaties in de 
transittijden. De onderlinge zwaartekrachtswerking 
tussen de planeten zorgt er namelijk voor dat hun 
banen een klein beetje variëren. Door dit effect 
waar te nemen kan hun massa worden geschat. 

De dampkring van een exoplaneet
Het mooie van planeetovergangen is dat sterren-
kundigen ook kunnen meten wat voor atmosfeer 
een planeet heeft. Als een exoplaneet gezien 
vanaf de Aarde voor haar moederster langs gaat, 
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Figuur 2

Als de oriëntatie van de exoplaneetbaan precies goed is, zal 

gezien vanaf de aarde de planeet voor haar moederster langs 

trekken - een zogenaamde planeetovergang. Alhoewel de 

sterren te ver weg staan om deze als schijfjes te zien, kunnen we 

wel de hoeveelheid licht meten, en zo de verduistering bepalen 

die wordt veroorzaakt door de donkere planeet. De sterkte van 

de verduistering geeft de diameter van de exoplaneet.
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filtert er een heel klein beetje sterlicht door de 
planeetdampkring heen. In die dampkring kunnen 
allerlei soorten gassen zitten. Ieder soort gas laat 
het sterlicht op een speciale manier verkleuren (het 
veroorzaakt absorptiebanden en door die verkleu-
ring te meten, kunnen sterrenkundigen achterhalen 
welke gassen er in zo’n planeetatmosfeer zitten. 
Op deze manier is al gevonden dat de planeet-
dampkringen van hete Jupiters veel op die van onze 
eigen Jupiter lijken, maar dan veel warmer. Er is 
waterstof en natrium waargenomen, maar ook gas 
bestaande uit meer ingewikkeldere moleculen zoals 
waterdamp, methaangas en koolstofmonoxidegas. 

Een planeet die voor de ster langs gaat, zal van ons 
uit gezien ook achter de ster langs gaan. Hierbij 
wordt de exoplaneet in zijn geheel bedekt. Door 
heel precies de helderheid van het systeem te 
meten, kan men de warmtestraling die van de pla-
neet afkomt bepalen. Warmtestraling is als gewoon 
licht, ook wel infraroodstraling genoemd, maar 
dan met een veel langere golflengte, waarvoor 
onze ogen niet gevoelig zijn. Omdat onze eigen 
dampkring ook veel warmtestraling uitzend, is het 
beter om infraroodstraling vanuit de ruimte waar 
te nemen door middel van een satelliet. De Spitzer 
ruimtetelescoop van NASA is zo’n instrument. 
Met de Spitzer ruimtetelescoop zijn al een heel 
aantal planeetbedekkingen waargenomen. Omdat 
sterrenkundigen hiermee kunnen meten hoeveel 
warmte er van de planeet afkomt, kan ook de 
temperatuur op de planeet worden bepaald. 

Dag, nacht en een superstorm
De misschien wel allermooiste waarneming van 
een exoplaneet komt ook van de Spitzer ruimte-
telescoop. Zo is van één exoplaneet tijdens bijna 
een hele omloopstijd de hoeveelheid warmtestra-
ling gemeten. Als de planeet voor de ster langsgaat 
kijken we vanaf de Aarde naar de nachtkant van de 
planeet, en als de planeet er achterlangs gaat zien 
we de dagzijde. Sterrenkundigen hebben zo kun-
nen opmeten hoe warm het op die planeet is aan 
zowel de dagkant als de nachtkant. De nachtzijde 
blijkt zo’n 300 graden kouder te zijn!

Ook vanaf de grond kunnen we goede waarnemin-
gen aan exoplaneten doen. De instrumenten zijn 
nu zó goed dat we tijdens de planeetovergang, 
wanneer er sterlicht door de planeetdampkring
sijpelt, we ook de snelheid van het gas kunnen 
meten. Hiermee kun je heel mooi laten zien met 
welke snelheid de planeet om de ster heen draait. 
Maar ook zijn er aanwijzingen dat het enorm stormt 
op zo’n planeet. Het waargenomen gas blijkt met 
grote snelheid, zo’n 7.000 km per uur, van de dag-
zijde naar de nachtzijde te stromen, waarschijnlijk 
omdat het aan de dagkant zoveel warmer is.

Op zoek naar tweeling-Aarde
Met behulp van planeetovergangen zijn sterren-
kundigen dus al heel veel over exoplaneten te 
weten gekomen: welke gassen er in hun dampkring 
voorkomen en hoe warm het er is. Bedenk wel dat 
het hier vrijwel allemaal om gasreuzen gaat, zoals
Jupiter in ons eigen zonnestelsel. De Aarde is echter 
veel kleiner – die past zo’n 1.400 keer in de gasreus. 
Aardachtige planeten vinden en daarna bestuderen 
is daarom veel moeilijker. 
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Figuur 3

Sterrenkundigen kunnen op drie manieren de dampkring van 

een exoplaneet onderzoeken. Hier wordt aan de Universiteit 

Leiden veel onderzoek aan gedaan. Als de planeet voor de ster 

langstrekt, de overgang, filtert er een heel klein beetje sterlicht 

door de planeetatmosfeer heen, en kunnen de verschillende 

gassen die op de planeet voorkomen onderzocht worden. 

Als de planeet achter de ster verdwijnt, de eclips, kan je 

meten hoe warm de planeet is. En door de helderheid van 

de schijngestalten op te meten kunnen sterrenkundigen 

verschillen tussen de voorkant (de dagzijde) en de achterkant 

(de nachtzijde) van de planeet achterhalen. 
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Stel dat sterrenkundigen een exoplaneet vinden die 
in alle opzichten op de Aarde lijkt. Zouden we dan 
kunnen achterhalen of er ook leven op voorkomt, 
of is dat pure sciencefiction? Dan moeten we eerst 
nadenken over wat leven nu eigenlijk is. Heel simpel 
gezegd zou je een organisme kunnen omschrij-
ven als een stel heel ingewikkelde moleculen bij 
elkaar, die heel ingewikkelde scheikundige reacties 
ondergaan. De beste manier om die ingewikkelde 
moleculen te maken is met behulp van koolstof. 
Koolstof is een van de meest voorkomende atomen 
in het heelal én al het leven dat we op aarde kennen 
is opgebouwd uit koolstof. Om steeds ingewikkel-
der moleculen te maken moeten die eerst ergens in 
opgelost worden, en dit kan het beste in vloeibaar 
water.

Dus we hebben, simpel gezegd, koolstof nodig 
(komt overal voor) en vloeibaar water. Als het op 
een planeet te koud is zal er alleen waterijs zijn, en 
als het er te warm is alleen waterdamp. Als echter 
de temperatuur precies goed is, tussen de 0 en 100 
graden Celsius bij onze luchtdruk, zal er vloeibaar 
water voorkomen. Hoe zouden we er achter kunnen 
komen of er op zo'n planeet leven voorkomt?

Dan moeten we kijken naar onze eigen Aarde.
Hoe zou je van ver weg kunnen zien dat er op de 
Aarde leven voorkomt? Dit kun je halen uit waar-
nemingen aan onze dampkring. In onze dampkring 
zit namelijk veel zuurstof. Dit zuurstof (dat wij 
in-ademen) zit alleen maar in de aardatmosfeer 
omdat het aangemaakt wordt door de bomen en 
planten om ons heen. Als al het leven zou uitsterven 
dan zou ook de zuurstof in onze dampkring zo weer 
verdwenen zijn. Dit geldt ook voor methaangas, dat 
door veel dieren aangemaakt wordt. Daar komt ook 
nog eens bij dat zuurstof en methaangas sterk met 
elkaar reageren. Net zoals sterrenkundigen verschil-
lende gassen in de dampkring van hete Jupiters 
hebben waargenomen, zouden ze op dezelfde 
manier zuurstof en/of methaangas in aardachtige 
planeten kunnen zien. Dit is nu nog niet mogelijk, 
omdat deze waarnemingen nog veel te moeilijk zijn. 
Maar wie weet in de toekomst.

Misschien wordt er dan wel een echt tweelingzusje 
van de Aarde gevonden…

Bovenstaande bijdrage is gebaseerd op artike-
len van de auteur in Zenit (september 2012) en 
Universum 2, 2011.
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