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Actieve aarde 
 

Opgave 6 − Paleoklimatologie en de invloed van zeestromen 
 
bron 13 
 
Paleoklimatologie 
 
Klimaatverandering is van alle tijden. Zelfs de snelle overgang naar een warmer 
klimaat, die we nu meemaken, is geologisch gezien geen uitzondering. Zo 
voltrok de overgang van de laatste ijstijd naar ons interglaciaal, het Holoceen, 
zich in amper vijftig jaar. Om te bepalen hoe de huidige klimaatverandering zich 
verhoudt tot eerdere klimaatveranderingen, willen klimatologen een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de natuurlijke variatie van het klimaat. De 
hoop is daarbij gevestigd op paleoklimatologisch onderzoek, dat natuurlijke 
bronnen leest als sporen van het veranderende klimaat.  
(...) Ook ontstaat een preciezer beeld van de invloed van oceaanstromen op het 
klimaat. Zo hebben Australische onderzoekers gewezen op de mogelijkheid dat 
het warme water ten noorden en ten oosten van Indonesië de circulatie van het 
oceaanwater bevordert. Deze warmtepoel ontstaat door de sterke opwarming 
van het zeewater bij Indonesië. In de laatste ijstijd zou volgens hen de 
oceaancirculatie die over de aarde trekt, zijn geblokkeerd bij Indonesië. (...) Dat 
hield de ijstijd op het noordelijke halfrond in stand. 
 
 bron: vrij naar http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Klimaat/paleoklimatologie 
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bron 14 
 
 
De Noord-Atlantische Stroom 
 
De Golfstroom ontstaat door een opstuwing van warm water in de  
Golf van Mexico. In het verlengde van de Golfstroom bevindt zich de  
Noord-Atlantische Stroom die richting Noorwegen stroomt. 
 
In de laatste ijstijd vonden meerdere abrupte temperatuurveranderingen plaats, 
met name in het gebied rondom de noordelijke Atlantische Oceaan. De laatste 
plotselinge temperatuurverandering aan het einde van de laatste ijstijd vond 
rond 12.500 jaar geleden plaats. De verandering volgde op een periode van 
temperatuurstijging. Deze temperatuurstijging leidde tot het afsmelten van de 
ijskap in Noord-Amerika. Het smeltwater verzamelde zich in een grote 
binnenzee. Deze binnenzee werd door een gletsjertong afgesloten van de 
noordelijke Atlantische Oceaan. Na het afsmelten van deze gletsjertong vond de 
geweldige zoetwatermassa in de binnenzee toch een weg naar de noordelijke 
Atlantische Oceaan. IJsboringen tonen aan dat de gemiddelde jaartemperatuur 
in Noordwest-Europa hierna in enkele decennia ongeveer 5 graden Celsius is 
gedaald, waardoor de Noord-Atlantische regio weer terugkeerde naar een 
ijstijdsituatie. 
 

bron: H.J. Barth, Erzählt uns Hollywood die Zukunft, in: Geographie, 
Klimawander, mei 2005 

 
 
bron 15 
 
Stromingssysteem  

0 2750 5500 km

legenda:
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warme golfstroom naar 
Europa
warmteafgifte 
warmteopname

*
*

 
 
 bron: Cito 
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Opgave 7 − Ontstaan en afbraak van gesteenten in het westen  
    van Noord-Amerika 

 
Gebruik de bronnen 16 en 17 .
 
De Grand Canyon in het zuidwesten van de Verenigde Staten van Amerika is 
een 1600 meter diepe kloof. Deze kloof is het resultaat van de lange 
uitschurende werking van de rivier de Colorado. Onderin de gesteentelagen van 
de Grand Canyon bevindt zich graniet. Een gesteente dat lijkt op graniet is 
pegmatiet. Pegmatiet is wat betreft chemische samenstelling en ontstaanswijze 
vergelijkbaar met graniet. In pegmatiet bevinden zich echter veel grotere 
kristallen dan in graniet.  
 

2p 29 Geef een verklaring voor het verschil in kristalgrootte tussen pegmatiet en 
graniet.  
 
Bij de ‘Great Unconformity’ liggen gesteenten van ongeveer 570 miljoen jaar oud 
op gesteenten van minstens 800 miljoen jaar oud. Er ontbreken dus gesteenten 
uit een periode van 230 miljoen jaar. 

1p 30 Geef een oorzaak voor het ontbreken van de gesteenten met een ouderdom 
tussen 800 en 570 miljoen jaar in de Grand Canyon.  
 
Het ontstaan van de Grand Canyon kan in negen fasen worden weergegeven. 
De fasen zijn in het schema hieronder in chronologische volgorde weergegeven: 
van fase 9 (jongst) naar fase 1 (oudst).  
Vier fasen zijn niet ingevuld en vervangen door een aantal puntjes. 
Deze vier fasen staan hieronder vermeld met de letters a tot en met d. 
Pas op: dit is een willekeurige volgorde.  
a De opheffing van het Coloradoplateau  
b De afzetting en scheefstelling van de vier gesteentelagen onder de 

Great Unconformity in bron 16. 
c Het binnendringen van magma in bovenliggende gesteenten, waarbij graniet 

ontstaat. 
d Het ontstaan van een erosievlakte. 
 
9 De Colorado snijdt zich in het Coloradoplateau in. 
8 ……. 
7 De afzetting van gesteenten uit het Paleozoïcum en het Mesozoïcum. 
6 ……. 
5 ……. 
4 Het ontstaan van een erosievlakte op de stollings- en metamorfe 

gesteenten. 
3 De metamorfose van de Vishnu-sedimenten in schisten. 
2 ……. 
1 De afzetting van de oorspronkelijke Vishnu-sedimenten (niet zichtbaar in 

bron 16). 
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4p 31 Schrijf op je antwoordblad de cijfers 2, 5, 6 en 8 van de fasen uit het schema en 
zet er de juiste letter van de fase, a, b, c of d achter.  
 
Met uitzondering van de Grand Canyon zelf, is de erosie in het gebied rondom 
de Grand Canyon beperkt. Naast de geringe neerslag die er in dit gebied valt, 
geeft atlaskaart 175E (51e druk: 157E) nog een mogelijke verklaring weer voor 
de geringe erosie. 

2p 32 Geef deze verklaring. 
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Opgave 7 − Ontstaan en afbraak van gesteenten in het westen  
    van Noord-Amerika 

 
bron 16    
 
Schematische doorsnede door de Grand Canyon in de Verenigde Staten 
 

Kaibab kalksteen
Toroweap Formatie

Coconino zandsteen
Hermit leisteen

Supai Formatie

Hakatai leisteen

Vishnu Schist

Surprise canyon Formatie
Redwall kalksteen

Temple butte kalksteen

Dox zandsteen

Bass kalksteen

Zoroaster graniet

Shinumo kwartsiet

Tonto Formatie

Colorado
rivier

Great UnconformityGreat Unconformity

afzettingen uit
Paleoz

Mesozoicum
oicum en

afzettingen uit
Precambrium

 
 
 vrij naar: www.geo-aktuell.de 
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bron 17   
 
Pegmatiet 
 

 
 
Graniet 
 

 
 
 bron: Simon & Schuster’s Guide to Rocks and Minerals, New York, 1978 
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Opgave 8 − Platentektoniek bij de Anatolische en de 
    Arabische plaat 

 
Gebruik de bronnen 18 en 19 .
 
Turkije wordt regelmatig opgeschrikt door zware aardbevingen. Vooral langs de 
Noord-Anatolische breuk doen zich veel zware aardbevingen voor. Langs de 
Dode Zeebreuk zijn de aardbevingen over het algemeen minder zwaar dan 
langs de Noord-Anatolische breuk.  

2p 33 Geef twee oorzaken voor dit verschil in zwaarte van de aardbevingen. Ga ervan 
uit dat de Euraziatische plaat relatief stabiel is en dus een snelheid van 
0 mm/jaar heeft.  
 
Twee grenzen van de Anatolische plaat zijn de Helleense boog en de 
overschuiving ten noorden van de Noord-Anatolische breuk. Slechts bij één van 
deze plaatgrenzen is sprake van vulkanisme.  

2p 34 Bij welke van deze twee plaatgrenzen is sprake van vulkanisme? 
Beredeneer de aanwezigheid van vulkanisme bij deze plaatgrens. 
 
In de Rode Zee zijn de aardbevingen veel minder zwaar dan bijvoorbeeld langs 
de Oost-Anatolische breuk bij Cyprus. 

3p 35 Geef een verklaring voor dit verschil. Betrek in je antwoord zowel de 
plaattektonische bewegingen in de Rode Zee als die bij de Oost-Anatolische 
breuk. 
 
Stelling: de Rode Zee bestond in het begin van het Tertiair nog niet. 
Het huidige Arabische schiereiland maakte deel uit van het toenmalige 
Afrikaanse continent. Zie atlaskaart 175A (51e druk: 157A). 

1p 36 Geef een argument vóór deze stelling dat je ontleent aan atlaskaart 174A 
(51e druk: 156A). 
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Opgave 8 − Platentektoniek bij de Anatolische en de 
    Arabische plaat 

 
bron 18    
 
Platentektoniek in het oostelijke Middellandse Zeegebied 
 

0 200 400 km

Legenda:
breuk
horizontale
verschuiving
afschuiving
opschuiving
overschuiving
bewegingsrichting

bewegingssnelheid
van een plaat in
millimeters per jaar

van de plaat
  

10 mm/jaar

10 mm/jaar

24 mm/jaar
9 mm/jaar

9 mm/jaar

30 mm/jaar
18 mm/jaar

ARABISCHE PLAAT

AFRIKAANSE PLAAT

ANATOLISCHE PLAAT

EURAZIATISCHE PLAAT

Middellandse Zee

Zwarte Zee

Helleense boog

Noord-Anatolische breuk

Oos
t-A

nat
olisc

he breuk

Do
de

 Z
ee

 br
eu

k

IRAANSE
              PLAAT 

 
 
 bron: Beukenkamp, P., Geografie, nr. 9/10, 2004 
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bron 19   
 
Platentektoniek rondom de Arabische plaat 
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 vrij naar: www.whpierceexploration.com 
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