
 18    Geo.brief   mei 2012

Dat mantelconvectie aan de basis staat van de beweging van de tektonische platen, is een vaststaand 
gegeven. Maar hoe mantelconvectie de beweging van platen beïnvloedt en, andersom, wat de invloed 
is van een onderschuivende plaat op de mantel zijn vragen waarover nog veel onduidelijkheid bestaat. 
Karin Warners-Ruckstuhl (Universiteit Utrecht) promoveerde op 24 februari j.l. op de vraag welke 
krachten verantwoordelijk zijn voor de beweging van de Euraziatische plaat en zorgen voor de 
spanningen die aan de basis staan van tal van aardbevingen.

.promotie

Drijvende krachten achter de 
beweging en deformatie van 
het Euraziatische continent

Karin Warners-Ruckstuhl op Fogo, een van de vulkanische eilanden van Kaapverdië.
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Welke krachten doen tektonische platen 
bewegen en zijn verantwoordelijk voor de 
vorming van gebergteketens als de Himalaya 
en de Alpen? Als geboren Zwitserse, gefasci-
neerd door de machtige bergen, is dit een 
vraag die me altijd al bezig heeft gehouden. 
Niet voor niets koos ik op de middelbare 
school als onderwerp voor een werkstuk de 
vraag waarom de noordwanden in de Alpen 
bovengemiddeld steil zijn (onder alpinisten 
zijn noordwandbeklimmingen een begrip). 
En wat is er dan mooier dan jaren later op 
dit onderwerp te promoveren? 

Stromende mantel
De theorie van de plaattektoniek beschrijft 
hoe de mechanisch sterke, 100 à 200 km 
dikke buitenschil van de aarde (de litho-
sfeer) is opgedeeld in tektonische platen  
die schuiven over de onderliggende, ver-
vormbare mantel. Verreweg de meeste 
deformatie van de aardkorst vindt plaats 
langs het contact tussen de verschillende 
platen, met aardbevingen en vulkaanuit-
barstingen als resultaat. Sinds deze theorie 
eind jaren 50 van de vorige eeuw algemeen 
geaccepteerd werd, zijn wetenschappers 
zich ervan bewust dat thermische convectie 
in de mantel de grote motor achter plaattek-
toniek is. Door de hitte van de kern en door 
radioactief verval wordt het diepe mantel-
materiaal opgewarmd, beweegt omhoog, 
koelt af en zakt weer naar beneden. De tek-
tonische platen vormen de koele, buitenste 
laag van dit systeem. Als het temperatuur-
verschil tussen kern en aardkorst zou ver-
dwijnen, dan zouden de platen stilvallen en 
dan zouden er dus ook geen nieuwe bergen 
en oceanen meer gevormd worden.
Toch is er nog veel onduidelijk over de 
invloed van de krachten van de stromende 
mantel op de lithosfeer en andersom.  
Als de stroming in de mantel voornamelijk 
gedreven wordt door het afkoelen van de 
lithosfeer, die daardoor zwaarder wordt en 
de mantel in wil zinken (subduceren), zal 
de mantel langzamer gaan bewegen dan  
de platen en daardoor de beweging van  
de platen tegenwerken. Wanneer echter  
de mantel actief stroomt en de platen  
meeneemt, dan zullen de platen juist aan-
gedreven worden door de mantel. De daad-
werkelijke interactie tussen de platen en de 
onderliggende mantel bestaat uit het netto 
effect van de bovengenoemde scenario’s. 
Wat deze interactie precies is, is een van de 
hoofdvraagstukken die ik gedurende mijn 
promotie heb proberen te beantwoorden. 
Ik heb dat kunnen onderzoeken omdat de 
interne structuur van de aarde steeds 
nauwkeuriger in kaart gebracht wordt door 
tomografische modellen. Deze CT-scans 
van de aardbol, die bepaald worden uit  
de reistijd van aardbevingsgolven door  
de aarde heen, maken het mogelijk de 
stroming in de mantel af te schatten.

Combineren van gegevens
Het, voor mij, meest intrigerende aan dit 
onderzoek is dat ik gegevens van verschil-
lende disciplines heb gecombineerd om 
een totaalbeeld te krijgen van de drijvende 
krachten achter plaatbeweging en deforma-
tie. Deze krachten kunnen worden onder-
verdeeld in drie categorieën. 1) Krachten 
als gevolg van de interactie tussen platen 
(bijvoorbeeld de botsing tussen Eurazië  
en het Indiase continent). 2) Krachten  
als gevolg van variaties in topografie en 
bathymetrie (gebergteketens hebben de 
neiging te bezwijken onder hun eigen 
gewicht, vergelijkbaar met een zandkas-
teel). 3) Krachten die de onderliggende 
mantel uitoefent op de basis van de plaat. 
Al deze krachten kunnen, tot op zekere 
hoogte, onafhankelijk van elkaar bepaald 
worden, maar er zijn flinke onzekerheden. 
De sterkte van mijn onderzoek zit hem in 
de combinatie van de individuele schattin-
gen van de verschillende krachten.  
De totale set aan krachten die werken op 
een tektonische plaat moet namelijk vol-
doen aan een aantal uitgangspunten.  
Die uitgangspunten maken het mogelijk 
om aan de hand van numerieke modellen 
in te schatten of bepaalde combinaties van 
verschillende krachten kunnen voorkomen.

De eerste, en meest fundamentele, eis is dat 
tektonische platen op korte tijdschaal niet 
kunnen versnellen of vertragen. Ze hebben 
een constante snelheid en zijn dus mecha-
nisch in evenwicht. Voor een plaat die over 
het aardoppervlak roteert, betekent dit dat 
er geen netto krachtmoment op mag werken. 
Een tweede eis is dat een correcte krachten-
set de beweging van de tektonische plaat 
ten opzichte van de onderliggende mantel 
moet kunnen verklaren. Waarden van deze 
plaatbeweging worden verkregen uit satel-
lietwaarnemingen en uit de sporen van vul-
kanische eilandengroepen. Als laatste en 
meest gevoelige eis moeten de tektonische 
krachten het geobserveerde spanningsveld 
in de plaat, vastgesteld uit talloze metingen 
aan gesteentedeformatie en breukbewegin-
gen, kunnen verklaren. 

Waarom Eurazië?
Hoewel de ontwikkelde aanpak op alle  
tektonische platen toepasbaar is, heb ik 
mij gericht op de Euraziatische plaat.  
Vanwege zijn grote omvang, lage snelheid 
ten opzichte van de diepe mantel, grote 
diversiteit aan interacties met andere pla-
ten en de afwezigheid van subducerende 
oceanische lithosfeer, wordt de dynamica 
van Eurazië duidelijk niet gedomineerd 

Snelheid van de verschillende tektonische platen ten opzichte van de diepe aardmantel. De bewe-
ging van Eurazië is relatief traag (1 cm per jaar) en wordt beïnvloed door zowel stroming in de aard-
mantel als de botsing met het Indiase continent. 
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door een enkele kracht. Daardoor worden 
de beweging en het spanningsveld van 
Eurazië beïnvloed door krachten van ver-
schillende oorsprong en is de plaat ideaal 
om een beter inzicht te krijgen in de ver-
houdingen tussen deze krachten. Een 
belangrijke vraag hierbij is: ‘Voelt’ de 
Euraziatische plaat de stroming van de 
diepe mantel, en indien dat het geval is, in 
welke aard en mate?
Uit mijn onderzoek is gebleken dat krachten 
vanuit de diepe mantel onmisbaar zijn voor 
het mechanische evenwicht van Eurazië.  
Dit maakt het mogelijk om onderscheid te 
maken tussen verschillende typen tomo-
grafische modellen die de structuur van  
de mantel beschrijven: slechts een paar 
beschrijven het stromings patroon dat past 
bij een gebalanceerde Euraziatische plaat. 
Verder impliceert de voorwaarde voor even-
wicht dat de netto krachten die optreden 
tussen de plaat en de onderliggende man-
tel noch aandrijvend, noch remmend zijn 
voor de plaatbeweging. De totale kracht  
die de mantel op de Euraziatische plaat 
uitoefent drijft de plaat in een totaal ande-
re richting dan de geobserveerde. Dat is te 
wijten aan de krachten die optreden als 
gevolg van de botsingen aan de zuidgrens 
van Eurazië met het Afrikaanse, Arabische 
en Indiase continent (ver antwoordelijk voor 
gebergteketens als de Alpen, het Zagros-
gebergte en de Himalaya’s). Vergelijkbaar 
met biljartballen die tegen elkaar aanbot-

Horizontale spanningen in de Euraziatische plaat (grote paneel) en de randkrachten die op de plaat werken (klein paneel, de getallen geven de gemiddel-
de grootte van de krachten weer in TN/m). Deze randkrachten zorgen samen met krachten vanuit de mantel en krachten die ontstaan door variaties in de 
topografie voor de spanningen in de plaat. Daar waar de pijtjes naar elkaar toe wijzen, is druk; er is rek wanneer ze van elkaar afwijzen. Het grootste deel 
van Eurazië is in compressie door de botsing van Afrika, Arabië en India aan de zuidrand van de plaat.

sen, veroorzaken de grote krachten als 
gevolg van plaatinter actie een zeer sub-
stantiële koerswijziging van Eurazië. 
De grootte van de krachten die horen bij 
deze botsingen heb ik kunnen kwantificeren 
door naar het spanningsveld in de plaat te 
kijken. Om de geobserveerde spanningen te 
kunnen verklaren dienen botsingskrachten 
op de grens met de Indiase plaat vijf à tien 
keer zo groot te zijn als die met Afrikaanse 
en Arabische platen. Concreet betekent dit 
dat vooral de botsing met India invloed 
heeft op de beweging van Eurazië. 

Achteruit – en vooruitkijkend
Mijn promotie-onderzoek heeft mij helaas 
niet naar de prachtige bergen geleid, maar 
mij voornamelijk achter mijn computer 
gekluisterd gehouden. Hierdoor heb ik wel 
mijn promotie kunnen combineren met een 
topsportcarrière in de atletiek, wat voor mij 
een ontzettend rijke ervaring is geweest. 
Aan de hand van numerieke modellen heb 
ik veel kunnen leren over tektonische 
krachten die we niet rechtstreeks kunnen 
meten, maar die indirect aan het aardop-
pervlakte tot uitdrukking komen. En hoe!
Uit mijn onderzoek blijkt dat we de tegen-
woordige spanningen (en deformatie) van 
de Euraziatische plaat goed kunnen begrij-
pen en bepalen. Het verifiëren van onze 
berekeningen met tal van metingen geeft 
vertrouwen in deze nieuwe onderzoeks-
methode. Dit is een belangrijke stap in de 

richting van het volgende doel: soortgelijke 
berekeningen uitvoeren voor het geologisch 
verleden waarvoor veel minder gegevens 
beschikbaar zijn. Ondertussen ben ik 
samen met de tektonofysika-groep van de 
Universiteit Utrecht aan dit ambitieuze 
project begonnen als postdoc, gefinancierd 
door SHELL Global Solutions. 
Het berekenen van spanningen en defor-
matie in de aardkorst in het verleden is 
een krachtig gereedschap om te voorspel-
len wat we in de nog niet ontgonnen onder-
grond mogen verwachten, zoals inversie 
van bekkens of het begin van horizontale 
verschuivingen op een breuklijn. Tevens 
kunnen zulke modellen deformatie uit het 
verleden verklaren, zoals het ontstaan van 
de Rijndalslenk. We gaan de oorzaken  
van deze fenomenen zoeken in de redelijk 
goed gedocumenteerde veranderingen 
langs plaatinteracties, topografie en  
mantelconvectie en denken zo nieuwe  
antwoorden te kunnen vinden op vragen 
die de mensheid al eeuwen bezig houdt.

Ik wil graag Rinus Wortel en Rob Govers 
bedanken voor hun grote bijdrage aan mijn 
promotie onderzoek.
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