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Wellicht is het je niet opgevallen, maar onze vertrouwde 
noordpool verscheen recentelijk veelvuldig in het nieuws. 
De noordpool is aan de wandel geraakt en raast met een 
schrikbarende snelheid af op Siberië. Het is om deze  
reden dat kaarten van het magneetveld eerder worden  
vernieuwd dan gebruikelijk. Normaliter zou dit pas in 2020 
gebeuren, maar het in de VS zetelende National Geophysical 
Data Centre heeft aangekondigd dit nu al te doen. Het ver- 
plaatsen van de noordpool heeft tal van consequenties,  
bijvoorbeeld voor de navigatieapparatuur van gevechts-
vliegtuigen, schepen en auto’s. Je kunt je voorstellen dat 
dit ook invloed heeft op de operationele inzet van defen-
sie. Wat is er precies aan de hand met onze noordpool? En  
in hoeverre moeten we dit fenomeen serieus nemen?
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Geschiedenis
De werking van het aardmagnetisch veld was al in de 4e eeuw 
v. Chr. bekend bij de Chinezen (Shu-hua, L., 1954) en werd 
door hen al voor het eerst bestudeerd in 1040 v. Chr. Deze 
kennis van het magnetisch veld kwam via de Mongolen in de 
12e eeuw in Europa terecht, waar ook de eerste moderne 
kompassen werden gebouwd (Kreutz, B.M., 1973). Vanaf het 
begin van de 18e eeuw begon men systematische metingen 
te doen aan het aardmagnetische veld. Hierbij werd ontdekt 
dat er in dit veld vele schommelingen plaatsvinden die enkele 
minuten tot dagen kunnen duren. 
De Duitse wetenschapper Carl Friedrich Gauss toonde aan 
(Gauss, C.F., 1832) dat de oorsprong van het aardmagneti-
sche veld in het binnenste van de aarde ligt en dat de oorzaak 
van de schommelingen van buiten komt door bijvoorbeeld 
straling van de zon. Dit verklaart echter niet het verplaatsen 
van de noordpool en het versnellen hiervan sinds de metingen 
zijn begonnen in de 18e eeuw. Naast deze verandering zijn er 
ook nog andere fenomenen die het magnetisch veld beïnvloe-
den en die drastische veranderingen kunnen veroorzaken.

Oorsprong
Het bijzondere van het magneetveld van de aarde, dat ons 
kwetsbare bestaan op deze planeet beschermt tegen tal van 
schadelijke straling en zonnestormen, blijkt al uit het feit dat 
planeten niet per definitie over een magnetisch veld beschik-
ken. Zo beschikken bijvoorbeeld Venus en Mars niet over een 
magnetisch veld. Waarom de aarde dan wel? Om hier ant-
woord op te kunnen geven moeten we eerst de samenstelling 
van de aarde in beschouwing nemen. De aarde kan opgedeeld 
worden in verschillende lagen. Van het aardoppervlak tot aan 
de kern zijn dat: de korst, de bovenmantel, de ondermantel, 
de buitenkern en de binnenkern (Fig. 1).

Wetenschappers hebben bewezen dat de kern van de aar-
de bestaat uit een vloeibare buitenkern en een vaste bin-
nenkern (Jordan, T.H., 1979), waarbij de buitenkern (groten-
deels) bestaat uit vloeibaar ijzer en de binnenkern uit solide 
ijzer. De temperatuur van de binnenkern wordt geschat op 
5730 °C en is veel hoger dan de temperatuur van de bui-
tenkern. Deze hoge temperaturen worden onder meer be-
reikt door de immense druk die heerst in het binnenste van 
de aarde, alsmede het verval van radioactieve elementen. 
Doordat de vaste binnenkern warmer is dan de vloeibare  
buitenkern ontstaan er convectiestromen in de buitenkern 
(Fig. 2); de hitte verplaatst immers van binnen naar buiten. Het 
wordt hedendaags als de meest aanvaardbare theorie gezien 
dat deze stromingen het aardmagnetisch veld genereren1.  

Voor het ontstaan van magnetische velden in hemellichamen 
moet aan drie voorwaarden worden voldaan, welke alle aan-
wezig zijn op de aarde:
• Er moet een grote hoeveelheid elektrisch geleidende vloei-

stof aanwezig zijn. Deze wordt op de aarde geleverd door 
de vloeibare buitenkern.

• Er is een energiebron nodig om stromingen op gang te 
brengen in deze vloeistof. In het geval van de aarde fun-
geert de hoge temperatuur van de binnenkern als energie-
bron.

• Het hemellichaam moet roteren waardoor er een coriolis-
kracht ontstaat die de stromingen in de buitenkern beïn-
vloedt. Hierdoor wordt de stroming schroefvormig, wat het 
magnetisch veld versterkt. Ook gaan de assen van de stro-
mingen hierdoor evenwijdig staan aan de rotatie as van de 
aarde (Fig. 2).

Dynamo
Om een beter begrip te kunnen krijgen van het aardmagne-
tisch veld kunnen we de kern van de aarde het beste verge-
lijken met een energiecentrale. In een energiecentrale laat de 
kracht van water of wind een draadspoel (elektrische geleider) 
draaien om een permanente magneet. Dit wordt ook wel een 
dynamo genoemd. Het draaien van de spoel in het magneet-
veld van de permanente magneet wekt elektriciteit op en dit 
proces wekt vervolgens weer meer magnetisme op. 

Dit concept kunnen we ook op de aarde toepassen (N. Weiss., 
2002) waarbij de stromingen in de buitenkern de rol van de 
draadspoel vervullen. Je zou verwachten dat de rol van de 
permanente magneet wordt vervuld door de binnenkern. Dit 
blijkt echter niet het geval, althans volgens de huidige theorie-
en. De binnenkern is hiervoor namelijk te warm. 

1   Naast het temperatuurverschil spelen ook dichtheidsverschillen 

en differentiatie een rol bij het opwekken van stromingen in  

de buitenkern. Om het artikel eenvoudig en goed leesbaar te 

houden is er voor gekozen om deze theorie weg te laten.

Figuur 1: De aarde kan opgedeeld worden in 5 verschillende lagen. 

Van oppervlak tot aan de kern zijn dat de korst (crust), de bovenmantel 

(upper mantle), de ondermantel (lower mantle), de buitenkern (outer 

core) en de binnenkern (inner core). Kenmerkend voor de kern is dat 

de buitenkern vloeibaar is en de binnenkern vast.
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Variaties
Op dit moment ligt het magnetische 
noorden in Canada. Dit betekent dat de 
polen van het magneetveld ongeveer 11 
graden verschillen van de geografische 
polen van de aarde (Fig. 3). Dit noemt 
men ook wel de magnetische declinatie. 
Uit metingen die werden gedaan in de 
afgelopen eeuwen blijkt dat de magne-
tische polen langzaam migreren en dat 
deze declinatie dus groter of kleiner kan 
worden. Feitelijk is dit zelfs 0,2 tot 0,5 
graad per jaar. Echter, als men hier het 
gemiddelde van neemt over 10,000 jaar 

Hierdoor kan het geen permanente 
magneet zijn. De hoge temperaturen 
zorgen er immers voor dat de afzon-
derlijke atomen te veel bewegen en dat 
is slecht voor de magnetische werking. 
De binnenkern hoeft deze rol echter 
ook niet te vervullen, het belangrijkste 
is dat er op een bepaald moment in de 
geschiedenis van de aarde stromingen 
plaatsvonden in de buitenkern in de 
aanwezigheid van een magnetisch veld. 

Op het moment dat aan deze voorwaar-
den werd voldaan, wekten de stromin-
gen in de buitenkern elektriciteit op en 
net zoals bij een dynamo wekte dit een 
magnetisch veld op. Zodoende houdt 
het systeem zichzelf in stand.

Variaties, excursies en 
ompolingen
Uit nauwkeurige metingen die werden 
gedaan in de afgelopen eeuwen en on-
derzoek van wetenschappers blijkt dat 
het aardmagnetisch veld constant aan 
verandering onderhevig is. 

Met de huidige technieken kan men 
zelfs informatie vergaren over het mag-
neetveld tot vele miljoenen jaren terug. 
Uit deze informatie blijkt dat we de ver-
anderingen kunnen opsplitsen in varia-
ties, excursies en ompolingen.
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Figuur 2: Stromingen in de buitenkern creë-

ren het aardmagnetisch veld. Door de rotatie 

van de aarde staan de stromingen evenwijdig 

aan de rotatie as van de aarde.

Figuur 3: Het aardmagnetisch veld zoals wij het kennen met een declinatie tussen de geogra-

fische noordpool en de magnetische noordpool. Door het migreren van de magnetische polen 

wordt de declinatie groter of kleiner. Over een lange tijdspanne is de declinatie 0 graden en 

vallen de geografische- en magnetische polen samen. Dit komt doordat de stromingen in de 

buitenkern zich aanpassen aan de rotatie van de aarde.
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heeft geduurd. Dit laat zien dat een significante verandering 
in het aardmagnetisch veld in een kort tijdsbestek helemaal 
niet zo ondenkbaar is. Dit blijkt ook uit recent onderzoek naar 
de laatste ompoling van het magneetveld (780,000 jaar gele-
den) waarin wordt gesuggereerd dat een ompoling binnen een 
mensenleven kan plaatsvinden (Sagnotti et al., 2014). 
Toekomstige ompolingen laten zich echter niet voorspellen.  
De lijst van bekende ompolingen laat zien dat ze totaal wil-
lekeurig van elkaar plaatsvinden. Dit onderstreept nog maar 
eens het grillige gedrag van ons magneetveld. Deze lijst van 
ompolingen kan men eenvoudig via het internet vinden en 
wordt bijgehouden in zogenaamde magnetic reversal chrono-
logy diagrammen. 

Naast deze drie hoofdcategorieën vinden er nog tal van  
andere fluctuaties plaats aan het magneetveld. Zo is het mag-
neetveld niet overal op aarde even sterk. Op dit moment is er 
bijvoorbeeld een gebied op het zuidelijk halfrond waar het mag-
neetveld extreem zwak is. Recente metingen laten ook zien dat 
de sterkte van het magneetveld sterk kan fluctueren per regio 
(Fig.4). Al deze veranderingen en fluctuaties moeten een oor-
sprong hebben en deze moet gezocht worden daar waar het 
aardmagnetisch veld ontstaat: de binnen- en buitenkern. De  
huidige theorie is dat zij ontstaan als gevolg van onregelmatig-

blijkt dat de magnetische polen samenvallen met de geogra-
fische polen en dat de declinatie 0 graden bedraagt. Uit deze 
metingen blijkt ook dat de magnetische polen nooit meer dan 
15 graden migreren van de geografische polen. Het migreren 
van de magnetische polen binnen deze limieten noemt men 
variaties. Hieronder valt ook de huidige migratie van de mag-
netische noordpool van Canada naar Siberië. Ook al is dit pro-
ces aan het versnellen, het valt allemaal binnen de ‘normale’ 
limieten van variaties. 

Excursies
Met een excursie wordt een significantere verandering van het 
magneetveld bedoeld. Dat wil zeggen, een kortstondige ver-
andering van de intensiteit van het veld met een variatie van 
de magnetische polen tot wel 45 graden ten opzichte van hun 
vorige posities. Een excursie duurt enkele duizenden tot tien-
duizenden jaren en wordt vaak gekenmerkt door een afname 
in de normale sterkte van het magneetveld van tussen de 0 en 
20%. In de afgelopen 500 jaar is het magneetveld afgenomen 
met 25%, reden tot paniek dus zou je zeggen. 
Hier is echter geen reden toe, op dit moment is het magneet-
veld nog altijd 40 tot 50% sterker dan normaal. Wij leven dan 
ook in een tijdperk in de geschiedenis van de aarde met een 
uitzonderlijk sterk magneetveld.

Ompolingen
Bij een ompoling neemt de magnetische noordpool de plek in 
van de magnetische zuidpool en vice versa. Op dit moment 
leven we in een tijdperk met een normale polariteit, oftewel 
ons kompas wijst netjes richting het noorden. Er zijn echter 
ook tal van periodes geweest in de geschiedenis van de aar-
de met een omgekeerde polariteit. In de afgelopen 83 miljoen 
jaar zijn er 183 ompolingen geweest waarbij de kortste pe-
riode van omgekeerde polariteit maar een geringe 200 jaar 
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Van enkele vogelsoorten is het bekend dat zij navigeren met behulp 

van het aardmagnetisch veld. Een ompoling van het veld kan voor 

deze soorten destructief zijn. “Op dit moment leven we 
in een tijdperk met een 
normale polariteit, oftewel ons 
kompas wijst netjes richting 
het noorden.”
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onderzoekers wordt voorgesteld en het 
is aan andere wetenschappers om dit te 
onderschrijven óf tegen te spreken door 
middel van onderzoek.

De toekomst
Zoals gezegd is voorzichtigheid gebo-
den als het gaat om het aardmagne-
tisch veld. Maar waar kunnen we dan 
wel vanuit gaan? Wat is wel zeker en 
vanuit welke positie moeten we naar de 
toekomst kijken? Wat zeker is, is dat we 
op dit moment in een tijdperk leven met 
een uitzonderlijk sterk aardmagnetisch 
veld. We kunnen dus aannemen dat in 
de toekomst het veld in sterkte zal gaan 
afnemen. Dit blijkt ook uit de metingen 
die gedaan zijn in de afgelopen eeuwen, 

heden in de stroming van de buitenkern. 
Dit komt overeen met de resultaten van 
grootschalige modelberekeningen die 
zijn gedaan aan de stromingen in de 
buitenkern. 
De resultaten lieten zien dat de magneti-
sche veldlijnen verstrengeld en ongeor-
ganiseerd kunnen raken door onregel-
matigheden in de stroming. Dit proces 
veroorzaakt fluctuaties en een afname 
van veldsterkte aan het aardoppervlak. 
Tevens kan het leiden tot grootschalige 
veranderingen zoals excursies en om-
polingen (Fig. 5). 

Voorzichtigheid
We weten nog niet genoeg van het 
aardmagnetisch veld. Weliswaar wor-
den er sinds enkele eeuwen metingen 
en onderzoeken verricht aan het mag-
netisch veld, maar vergeleken met vak-
gebieden zoals natuurkunde en wiskun-
de, waar al duizenden jaren over wordt 
nagedacht, is onze kennis nog beperkt. 
Dit geldt over het algemeen voor alle 
onderwerpen die vallen binnen de geo-
wetenschappen, waar ook het geomag-
netisch onderzoek onder valt. Dit komt 
mede doordat onderzoek wordt gedaan 
op een tijdschaal die moeilijk te bevat-
ten is en vele miljoenen jaren terug gaat. 
Maar waar het voornamelijk aan ligt is 
dat de mensheid pas in de afgelopen 
eeuwen de technologie heeft ontwik-

keld om het diepste van onze planeet 
te bestuderen. Echter, zelfs met de 
kennis en technologie van nu, blijft het 
verdraaid lastig om grip te krijgen op de 
processen die zich duizenden kilome-
ters onder de grond afspelen. 

Onze kennis van het aardmagnetisch 
veld bestaan dan ook uit louter theorie-
en en hypotheses. Weliswaar zijn deze 
gestaafd met metingen en wiskundige, 
natuurkundige en scheikundige wetten, 
maar toch is voorzichtigheid geboden. 
Dat bijvoorbeeld uit een onderzoek blijkt 
dat een ompoling van het veld binnen 
een mensenleven kan plaatsvinden, be-
tekent niet dat dat ook direct de waar-
heid is. Dit is een hypothese die door de 

Figuur 4: Het magneetveld gemeten door satellieten van de SWARM-missie van de ESA. Links de sterkte van het magneetveld in januari 2014. 

Rechts de veranderingen tussen januari en juni van dat jaar. Wat opvalt is dat de sterkte van het veld sterk per regio verschilt en dat ook de fluc-

tuaties erin sterk verschillen per regio.

Figuur 5: Het verstrengelen van magnetische veldlijnen volgens model berekeningen en het om-

polen van het magneetveld door de tijd. Helemaal links de veldlijnen tijdens normale polariteit. 

In het midden de transitie naar ompoling met een zeer chaotisch magneetveld. Helemaal rechts 

de veldlijnen tijdens omgekeerde polariteit.
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waaruit blijkt dat de sterkte met 25% is afgenomen. Verder 
heeft onderzoek bewezen dat fenomenen zoals variaties, ex-
cursies en ompolingen wel degelijk plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden. Dat dit in de toekomst weer gaat gebeuren is 
dus enkel een kwestie van tijd. 

De consequenties voor de operationele inzet liggen voor de 
hand. Het materieel van defensie maakt intensief gebruik van 
gps en navigatie en is daarbij gebaat bij een constant mag-
neetveld met weinig fluctuaties in de richting van het veld. 
Zo blijf je te allen tijde accuraat. Daarnaast maakt de huidige 
maatschappij, en daarmee ook defensie, steeds meer gebruik 
van elektronica. Ook zijn systemen steeds meer van elkaar 
afhankelijk en is goede en betrouwbare communicatie tussen 
deze systemen van levensbelang. 
Al deze elektronica is ontwikkeld in het huidige tijdperk met 
een sterk magneetveld. Het is echter waarschijnlijk dat het 
magneetveld de komende tijd blijft afnemen, waardoor het 
effect van kosmische straling zal gaan toenemen. Hierdoor 
zullen wij steeds meer te maken gaan krijgen met storingen 
in onze elektronica. Dit geldt niet alleen voor geavanceerde 
systemen en satellieten, maar ook voor alledaagse dingen als 
mobiele telefoons en wifi verbindingen.

Het is aan de wetenschappers van nu om beter grip te krijgen 
op onze kennis van het aardmagnetisch veld. Zo kan men een 
betere verwachting maken voor de toekomst van het mag-
neetveld, want het is de toekomst van het magneetveld die 
zich op dit moment niet laat voorspellen.
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“Het is aan 
de wetenschappers 
van nu om beter 
grip te krijgen 
op onze kennis 
van het aard-
magnetisch veld.”


