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ZATERDAG  10  MEI 2 0 14

Bodemonderzoek: Onderzoek naar oorsprong Antillen leidt tot praktische kennis

I nzicht in r isico's en
k ansen
JAN LIBBENGA

Het Car aïbisch gebied lag ongeveer  130 miljoen jaar  geleden niet tussen
de Amer ikaanse continenten in,  maar  ten westen daar van.  Een nieuw
wetenschappelijk  instituut gebr uikt die kennis om hulpbr onnen en
natuur lijke gevar en op de Antillen in kaar t te br engen.

Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht hebben aangetoond dat de
Caraïbische aardplaat,  waarop zich ook de Nederlandse Antillen bevinden,  ooit
aan de andere kant van het Amerikaanse continent heeft gelegen.

De Caraïbische plaat is ongeveer 130 miljoen jaar geleden,  ten tijde van de
dinosauriërs,  ontstaan uit een stuk korst dat oorspronkelijk  in de Stil le Oceaan
thuis hoorde,  en tussen Mexico en Zuid-Ameri ka door naar zijn huidige positie
schoof.

Hoewel het vermoeden dat de plaat eerst ten westen van Zuid Amerika lag
al lang bestaat,  bestond er geen gedetailleerde reconstructie voor het ontstaan
van het Caraïbisch gebied. Normaal k ijken onderzoekers voor dit soort
informatie naar magnetische afwijkingen in de oceaan. "Daar waar platen uit
elkaar bewegen,  ontstaan zogenoemde mid-oceanische ruggen,"  zegt
aardwetenschapper Douwe van Hinsbergen van de Universiteit van Utrecht.
"Dat zijn plekken waar magma opwelt uit de aardmantel. Wanneer dat stolt,
slaat het in zijn mineralen de richting van het aardmagneetveld op,  en die
opgeslagen richting kunnen we meten,  bijvoorbeeld vanaf schepen."

Het aardmagneetveld heeft de eigenschap dat de noord- en zuidpool op
onregelmatige tijden omkeren en de magnetische noor dpool de zuidpool wordt
en vice versa. Dat leidt tot een soort streepjescode die goed te dateren is. "We
kunnen de bewegingen van twee platen precies reconstrueren door de
streepjescodes aan weerszijden van de rug als het ware tegen elkaar aan te
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leggen. En omdat we de ouderdommen van de magnetische omkeringen
kennen,  weten we precies hoeveel spreiding er sinds elke omkering heeft
plaatsgevonden."

Bij de Caraïbische zee zijn dit soort metingen echter moeili jk ,  onder meer
omdat ze bedekt zijn met een dikke laag vulkanisch gesteente,  waardoor het
magnetisme niet goed meetbaar is. Masterstudente Lydian Boschman moest
daarom uitwijken naar alternatieve methodes,  zoals het bestuderen van
vulkanisme. Het Caraïbisch gebied is vulkanisch actief en uit de uitstoot van
lava kan worden herleid waar op welk moment in de geologische geschiedenis
subductiezones zaten,  oftewel gebieden waar de ene aardplaat onder de andere
schuift.

Het verklaart bijvoorbeeld ook de geologische verschillen tussen de
bovenwindse en benedenwindse eilanden. De bovenwindse eilanden Saba,
Sint Eustatius en Sint Maarten zijn allemaal vulkanen. De korst waarop de
bovenwindse eilanden zijn gevormd,  is ook meegereisd uit de Stil le Oceaan,
maar de vulkanen waaruit de eilanden zijn ontstaan,  zijn pas in de laatste
tientallen miljoenen jaren op deze korst gevormd.

Geologisch onderzoek naar de Nederlandse Antillen en het Caraïbisch
gebied is daarmee erg relevant. De seismische activiteit,  oftewel de kans op
aardbevingen,  vulkaanuitbarstingen en tsunami's,  is er nog steeds erg groot.
Bovendien zitten er veel gas,  olie en ertsen langs de randen van de aardplaat
waarvan men nu een steeds beter beeld krijgt.

Onlangs is het Caribbean Netherlands Science Institute opgericht om de
natuurlijke gevaren en hulpbronnen op de Antill iaanse eilanden te
onderzoeken. "Bij de bovenwindse eilanden kan geothermische energie
worden gewonnen,  maar ook de benedenwindse eilanden zijn vulkanisch van
oorsprong,  en bevatten bijvoorbeeld granieten die veel warmte produceren
door radioactief verval, "  zegt Van Hinsbergen van de Universiteit van Utrecht.
"Dus in beide regio's is het interessant om naar de mogelijkheden van
geothermie te k ijken."

Vulkanisme op de benedenwindse eilanden is al zo'n zeventig miljoen jaar
geleden gestopt,  toen de Caraïbische plaat met Colombia in botsing kwam. Veel
gevaar voor vulkanische activiteiten is er op Aruba,  Curacao en Bonaire
volgens Van Hinsbergen niet,  maar aardbevings- en tsunamigevaar is er wel
degelijk .


