
HBAK 
  

Bewegende aarde 



Waar is de aarde? 





Opbouw van de aarde 

 Hoe groot is de aarde? 
 http://www.youtube.com/watch?v=briIU4D0mSc&

hl=nl 

De aarde bestaat uit: 
 Binnenkern 
 Buitenkern 
 Mantel 
 Korst  oceanisch en continentaal 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=briIU4D0mSc&hl=nl�
http://www.youtube.com/watch?v=briIU4D0mSc&hl=nl�


Filmpje 

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/200602
08_opbouw01  
 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_opbouw01�
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_opbouw01�


Opbouw van de aarde 

 De aarde bestaat uit 
 Binnenkern 
 Buitenkern 
 Mantel  
 Korst 



Kern 

Buitenkern Binnenkern 

 Temperatuur tussen  
    2200 en 5000 graden Celsius 
 ijzer en nikkel (metaal) 
 Vloeibaar 
 

 

 Temperatuur tussen  
     5000 en 5500 graden Celsius 
 ijzer en nikkel (metaal) 
 Vaste vorm (door hoge druk 

van bovenliggende lagen) 



Mantel 

 Stroperig gesteente  
 Temperatuur tussen 2200 ˚C en 870 ˚C  
 Gesteente in de mantel noemen we magma 

 
 



 



Convectiestromen 

 In de mantel is het erg warm (2200 ˚C en 870 ˚C) 

 De aarde wil zijn warmte kwijt 
 Gesteente is een slechte geleider van warmte 
 Het stroperige gesteente moet zijn warmte kwijt, 

daarvoor moet het naar het aardoppervlak 
 Hier koelt het gesteente af 
 Het gekoelde gesteente zakt hierna weer de       

mantel in 
 



 http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1
dmE&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE&feature=related�


Korst 

 Bestaat uit hard gesteente 
 Verschillende aardplaten 

 



Plaattektoniek 

 Hoe is de aarde aan zijn vorm gekomen? 
 http://www.youtube.com/watch?v=hSdlQ8x7c

uk  
 Hoe zal de aarde eruit zien? 
 http://www.youtube.com/watch?v=tv6p48v0m

eE&feature=related 
 

http://www.youtube.com/watch?v=hSdlQ8x7cuk�
http://www.youtube.com/watch?v=hSdlQ8x7cuk�
http://www.youtube.com/watch?v=tv6p48v0meE&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=tv6p48v0meE&feature=related�


Plaattektoniek 



Plaattektoniek 

 Aardplaten bewegen 
 Langs elkaar 
 Naar elkaar toe 
 Van elkaar af 



2 soorten korst 

 Continentale korst 
 Dik gesteente, maar licht 

 

 
 Oceanische korst 

 Dun gesteente, maar zwaar 
 

 



Aardbevingen 

 Komen voor bij alle plaatbewegingen. 
 http://www.aardbevingradar.nl/  

http://www.aardbevingradar.nl/�


Plaatbeweging langs elkaar 

 Aardbevingen 
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_aard

beving01  
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_ijslan

d03  
 

 De aardplaten bewegen in tegenovergestelde richting.  
 Dit gaat niet geleidelijk, maar met hevige schokken 
 Deze schokken noemen we aardbevingen. 
 Aardbevingen worden gemeten op de schaal van       

Richter 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_aardbeving01�
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_aardbeving01�
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_ijsland03�
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_ijsland03�


Hypocentrum en epicentrum 

 Epicentrum: 
 Plek op aan het aardopper-  

vlak waar de trilling het         
sterkst waargenomen zal      
worden. 

 
 Hypocentrum: 

 Plek diep in de aarde waar   
de aardbeving ontstaat  

 (ook wel de aardbevingshaard) 
 



San Andreas breuk 

 



Aardbevingen in Nederland 

 Kleine breuken in de  
   aardkorst. Zoals de  
   Peelrandbreuk 

 
 
 

 Winnen van gas, waardoor 
   de bodem daalt. 
 
 



Gevolgen van aardbevingen 

 Verwoesting zoals in Haïti : http://nos.nl/video/
128753-haiti-getroffen-door-zware-aardbeving.
html  

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/200501
20_tsunami01  

 http://nos.nl/video/224767-beelden-van-de-tsu
nami-in-japan.html  

 http://nos.nl/video/224960-tsunami-overspoelt
-japan.html  

http://nos.nl/video/128753-haiti-getroffen-door-zware-aardbeving.html�
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Historische aardbevingen 

 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/
10_largest_world.php  

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php�
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php�


Plaatbewegingen van elkaar af 

1. Opliften 
2. Openbreken 
3. Spreiding 
4. Oceanische rug 



Hierdoor ontstaan 

 Oceanisch gebergte  
 Dit bestaat uit vulkanen en vulkanische eilanden 

 (Google earth 
Laag bathymetry)  



Invloed van plaatbewegingen op het   
landschap in IJsland 

 Geisers 
 Solfatare / fumarole 
 Vulkanen 



Alhoewel? 

http://www.dw-
world.de/popups/popup_single_media
player/0,,5529924_type_video_struct
_11458_contentId_5530307,00.html  
(7.26 min) 

http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,5529924_type_video_struct_11458_contentId_5530307,00.html�
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Invloed van plaatbewegingen op het   
landschap in IJsland 
 Geisers (warm maar ook koud) 

 
 
 
 
 
 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=W-daow-LojM
&feature=related 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=W-daow-LojM&feature=related�
http://www.youtube.com/watch?v=W-daow-LojM&feature=related�


Invloed van plaatbewegingen op het   
landschap in IJsland 

  

 



Platen die naar elkaar toe bewegen 

 



Naar elkaar toe bewegen 

 Door convectiestromen bewegen platen naar 
elkaar toe 

 Oceanische korst = zwaar 
 Continentale korst = licht 
 Oceanische korst duikt onder de continentale 

korst 
 Hierdoor smelt de oceanische korst  onstaa

t druk  wil naar opp aarde  
 



Overzicht 

 



Vulkanen 

 Magmakamer 
 Kraterpijp 
 Krater 

 
 



 

magmakamer 

Lagen as en lava 

aswolk 

krater 
kraterpijp 

zijkrater 

Presentator
Presentatienotities
http://www.homeschoolshare.com/HillofFire.php



 



Schildvulkaan 

Trölladyngja, IJsland 



Kegelvulkaan 

 Klyuchevskaya Sopka - Kamchatka 
 



 Merapi, Indonesië (kegelvulkaan) 



Soorten vulkanen 

 Schildvulkaan 
 Ongevaarlijke uitbarsting 

 

 Kegelvulkaan 
 Gevaarlijke uitbarsting 

 

http://hvo.wr.usgs.gov/gallery/kilauea/erupt/19930221-ground_CH_large.jpg�


Schildvulkaan 

 



Kegelvulkaan 

 



Mount Scenery 

 877 meter hoog 
 Slapende vulkaan 
 Laatste uitbarsting in 1640 

 
 Saba 

Presentator
Presentatienotities
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mount_Scenery



Plaatbeweging van elkaar af en naar  
elkaar toe  

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/200907
10_ijsland03  

 http://en.vedur.is/earthquakes-and-volcanism/e
arthquakes/  

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_ijsland03�
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_ijsland03�
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Lava of magma? 

 Vloeibaar gesteente in  
de mantel noemen we magma 

 
 
 



 Vloeibaar gesteente op de aardkorst  
   noemen we lava 



Continentaal >< continentaal 



Stap 1 

 Platen bewegen door convectiestromen in de 
mantel 



Stap 2  

 Twee continentale platen bewegen richting     
elkaar. 



Stap 3 

 De twee platen zijn allebei relatief licht. 
 Daardoor ontstaat er bij de botsing een plooiing 

en zakt de plaat niet weg in de mantel. 



Gevolg 

 Geen vulkanen 
 

 Aardbevingen 
 Maar plooiingen (goed te herkennen) 



Plooiingen 

 Gesteente wordt afgezet in lagen 
 Dit noemen we afzettingen 

 



 Wanneer deze lagen botsen ontstaat er een   
plooiing 
 



 



 



Voorbeelden van plooiingsgebergte 

 Onder andere  
 Alpen 
 Himalaya 

 



Himalaya  

 



 

Presentator
Presentatienotities
http://www.verzwegenwetenschap.nl/h4.html



Hawaii 

http://desktopwallpaper-s.com/r?12�


 



 



 50ste staat van de V.S. (sinds 1959) 
 Hoofdstad Honolulu 
 Inwoners: 1,3 miljoen 
 Aantal eilanden: 137 
 Reportage reisbureau  

Hawaii 

http://www.youtube.com/watch?v=_Nl6xNGHa48�


 

Hot spot 

Presentator
Presentatienotities
http://www.vulkanisme.nl/ontstaan-vulkanen.phphttp://nl.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geologie)



 Plek waar magma met extra hoge temperature
n naar boven komt. 

 Een hot spot blijft voortdurend op dezelfde pl
aats, maar de oceaankorst schuift er overheen.  

 Gevolg: een hele reeks vulkanen. 

Hot spot 

Presentator
Presentatienotities
http://www.vulkanisme.nl/ontstaan-vulkanen.phphttp://nl.wikipedia.org/wiki/Hotspot_(geologie)



 Hot spot van Hawaii is 47 miljoen jaar oud 



 Animatie  

http://education.sdsc.edu/optiputer/flash/hotSpots.htm�


 

Hot spot vulkanen over de wereld 



 
 Pahoehoe lava  

 
 

 A’a lava  
 
 
 

 Lava stroomt de zee in  
 

Kenmerken van de vulkanen op Hawa
ii 

Presentator
Presentatienotities
Pāhoehoe is basaltisch lava met een glad golvend oppervlak. Deze eigenschappen worden veroorzaakt door het stromen van zeer vloeibaar lava onder een stollende korst. Uit de korst komen voortdurend kleine uitvloeisels waardoor de stroom vooruitgaat. Lavatunnels worden vaak gevormd door pāhoehoe-lava. De oppervlaktestructuur van geharde pāhoehoe-stromen varieert sterk en kan resulteren in vele bizarre vormen of 'lavasculpturen'. Na enige afstand te hebben afgelegd kan pāhoehoe veranderen in 'a'ā doordat het warmteverlies gepaard gaat met een toename van de viscositeit.A'ā'A'ā is een lavastroom gekenmerkt door een ruw oppervlak bezaaid met lavabrokken. Deze oneffenheden maken het moeilijk om over een geharde 'a'ā-stroom te lopen. Onder het onregelmatige oppervlak ligt een massieve kern, een overblijfsel van het meest actieve deel van de stroom. De lavabrokken worden in de actieve stroom meegetrokken door het deegachtige lava dat zich in de kern beweegt. Aan de voorkant worden de afgekoelde fragmenten begraven onder de oprukkende stroom. Zo ontstaat een laag van lavabrokken boven én onder de stroom. De viscositeit van 'a'ā is meestal hoger dan dat van pāhoehoe, maar de laatste variant kan veranderen in 'a'ā door warmteverlies en obstakels of steile hellingen.

http://www.youtube.com/watch?v=scGvM_VoPwk�


 http://www.zie.nl/video/opmerkelijk/Vulkaan-H
awai-spuwt-lava/m1ezs3xfa6ag 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=hMcDyOn
H_Xs&feature=player_embedded#!  

http://www.zie.nl/video/opmerkelijk/Vulkaan-Hawai-spuwt-lava/m1ezs3xfa6ag�
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