
Aardbevingen

Waardoor en wat gebeurde er precies in 
Nepal



Platentektoniek is het schuiven van aardplaten. De aarde bestaat uit negen grote platen en enkele kleine 
platen. Deze platen bewegen afzonderlijk van elkaar. Er zijn drie verschillende vormen van verschuivingen 

Pangea 
Het bewegen van aardplaten heeft veel gevolgen voor de natuur en het klimaat op aarde. Vroeger zag de aarde er heel anders 
uit. Alfred Wegener heeft ontdekt dat de aarde er vroeger heel anders uit zag. Miljoenen jaren geleden lagen alle continenten 
tegen elkaar aan. Wegener noemde dit continent Pangea

De aarde is opgedeeld in aardplaten. Maar hoe dik zijn ze? Nieuw 
onderzoek toont aan dat ze variëren in dikte van 55-95 km. Jonge 
oceanische aardplaten zijn het dunst; de aardplaat op de continenten 
is het dikst. 



Welke soorten platen zijn er? 

Er zijn 2 verschillende platen en dat zijn:tektonische platen en microplaten.Er zij 15 tektonische platen,9 zijn er groot  
en 6 zijn er klein.  
Die tektonisch platen zijn: 

 • Afrikaanse plaat      
 • Antarctische plaat      
 • Arabische plaat      
 • Australisch plaat      
 • Caribische plaat      
 • Cocosplaat      
 • Euraziatische plaat      
 • Filipijnse plaat      
 • Indische plaat      
 • Juan de Fucaplaat      
 • Nazcaplaat      
 • Noord Amerikaanse plaat      
 • Pacifische plaat      
 • Scotiaplaat      
 • Zuid-Amerikaanse plaat      

En van de microplaten ook een paar 
 • Anatolische Plaat (Turkije)      
 • Apulische Plaat (Italië)      
 • Explorerplaat (Canada)      
 • Galapagosplaat (Ecuador)      
 • Iberische Plaat (Spanje en Portugal)      
 • Riveraplaat (Mexico)     



Lithosfeer en astenosfeer 

De aardplaten worden ook wel lithosfeer genoemd, oftewel steenschaal. Dit omvat de aardkorst en het 
bovenste gedeelte van de aardmantel. De onderliggende astenosfeer is vast maar kan langzaam vloeien . De 
lithosfeer beweegt over de astenosfeer op weg naar subductie of gebergtevorming.

Dikte 

De dikte van de lithosfeer onder de continenten is op sommige plaatsen 95 km dik. Op andere plaatsen is de 
dikte 81 km. Ook op eilanden in de oceaan is de diepte van de lithosfeer-astenosfeer overgang bepaald met als 
resultaat ongeveer 70 km. Omdat het een eiland is, is het mogelijk te vergelijken met de dikte van de oceanische 
plaat. Onderzoek van Kawakatsu en collega’s laat zien dat de dikte van de oceanische plaat toeneemt met de 
ouderdom: 55 km dik bij een ouderdom van 25 miljoen jaar en 82 km dik voor een plaat van 129 miljoen jaar oud. 
Dat is niet verrassend. Immers, hoe ouder de plaat, des te meer sediment kan zich opstapelen en vervolgens 
verstenen. Ook koelt een gedeelte van de astenosfeer af en wordt onderdeel van de lithosfeer.

bron: Kennislink



Het type breuk is niet afhankelijk van de vorm van de plaat, maar van het algemene spanningsveld. Als er in een 
gebied spreiding plaatsvindt (niet noodzakelijk 2 platen die van elkaar weg bewegen), is de grootste spanning 
verticaal, en een kleinste horizontaal, waardoor je afschuivingsbreuken krijgt. Bij bijvoorbeeld een 
subductiezone is de grootste spanning horizontaal en de kleinste verticaal, waardoor je overschuivingsbreuken 
krijgt.  
Voorbeelden van dit soort breuken: afschuivingsbreuken vind je in de Apennijnen (l'Aquila aardbeving), een grote 
zijschuivingsbreuk is natuurlijk de San Andreas breuk in California en alle subductiezones (Sumatra, Japan, Chili) 
zijn overschuivingsbreuken. 



De platen worden tegen elkaar aangedrukt op het einde van de bewegings-cyclus 
(de Wilson cyclus) 

Als twee platen naar elkaar toe bewegen dan kan het zijn dat er geen ruimte meer is tussen de twee delen aardkorst. De 
platen schuiven dan vaak over elkaar heen, waardoor een aardbeving kan ontstaan. Dit is een langzaam proces, waarbij 

steeds spanning wordt opgebouwd totdat de platen met een schoksgewijze beweging over elkaar heen glijden. 



Als je twee papiertjes tegen elkaar aanduwt dan schuiven ze onder elkaar of ze gaan schuin omhoog staan.  
Dit proces is ook bij de Alpen gebeurd. Het continent Afrika drukt tegen Europa aan. Hierbij schuiven platen naar elkaar toe.  
Wat er gebeurt is als je een deurmat tegen een muur aan drukt. Dit is eigenlijk hetzelfde principe als bij platentektoniek

Je kunt bepaalde patronen ontdekken 
in de geschiedenis. Bij Nepal weten we 
dat er tachtig jaar geleden, in 1934, ook 
een zware beving was waarbij 17.000 
slachtoffers vielen. En honderd jaar 
daarvoor ook eentje. Maar dan duurt 
het weer eeuwen tot de volgende 
zware. Je kunt ook veel aflezen aan het 
gesteente bij een breuklijn. Iedere 
aardschok laat daar een soort 
voetafdruk in na. Je kunt aan de 
mineralen aflezen wanneer er een 
beving is geweest. En aan de enorme 
spanning die volgens metingen nog op 
de breuklijn staat, zien we dat er nog 
meer gaat komen in de Himalaya.’ 
Nepal ligt op de grens van twee 
aardplaten: de India-plaat en de 
Eurazië-plaat. Deze platen knalden 
zo’n zestig miljoen jaar geleden voor 
het eerst op elkaar. Door die klap is de 
hoogste berg ontstaan. 



Oorzaken van tektoniek 

Doordat er hitte in het binnenste van de Aarde ontstaat door radioactief verval, zijn er convectiestromen in de 
aardmantel. Deze convectiestromen zijn de motor van de platentektoniek omdat de hitte vanuit het binnenste van de 
Aarde een uitweg zoekt naar buiten. De stroming in de aardmantel gaat in meerdere zogenaamde cellen naar 
boven, opzij, en dan weer de diepte in. De aardplaten bewegen mee met die stroming in de aardmantel. Doordat de 
aardplaten continu in beweging zijn, en ook processen in de aardmantel krachten uitoefenen op de aardkorst, is er 
op veel plekken mechanische spanning aanwezig in de aardkorst. Dit kan zowel compressieve, schuifspanning als 
rekspanning zijn. Deze spanning zorgt voor deformatie van gesteenten in de aardkorst.

Compressie veroorzaakt in eerste instantie opschuivende breuken en plooien. Als dit proces doorgaat kunnen er 
door orogenese gebergten ontstaan. Schuifspanning zorgt voor horizontaal verschuivende breuken. Als de 
breuklijn niet helemaal recht is kunnen zogenaamde pull-apart bekkens ontstaan langs de breuklijn. Doordat de 
breuklijn niet regelmatig is ontstaan er bekkens bij de bochten in de breuklijn. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld 
de Dode Zee bij Jordanië. Bij lage druk en temperatuur is de vervorming bros en ontstaan er breuken in het 
gesteente. Bij hogere druk en temperatuur is de vervorming plastisch en kunnen zelfs harde gesteenten zonder te 
breken geplooid worden.

Isostasie 

Omdat de aardmantel plastisch is drijft de aardkorst (lithosfeer) als het ware op de aardmantel (astenosfeer). Net 
als met een ijsberg in water zoekt het drijvende gedeelte continu zijn evenwicht. Als de aardkorst zwaarder wordt, 
zal deze in de loop van de geologische tijd wegzakken en op een dieper niveau op de astenosfeer gaan drijven. 
Als de aardkorst lichter wordt zal de aardkorst naar boven komen. Erosie en sedimentatie hebben invloed op de 
isostasie, maar ook bijvoorbeeld de vorming en afsmelten van ijskappen. In het noorden van Zweden komt het 
land nog steeds langzaam omhoog als gevolg van het afsmelten van een kilometers dikke ijskap na de laatste 
ijstijd. Ook de aanwezigheid van een gebergte buigt de aardkorst in de omgeving naar beneden door het grote 
gewicht. In geologisch opzicht is de aardkorst niet stabiel maar beweegt en verandert continu. 
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Aardbeving Nepal  (bron)

Magnitude 7.8 
UTC Time Saturday, April 25, 2015 at 06:11:26 
UTC Location 28.147°N, 84.708°W Depth 15km (9 miles) 
Region ESE of Lamjung, Nepal Distances 34km (21mi) ESE of Lamjung, Nepal

58km (36mi) NNE of Bharatpur, Nepal
73km (45mi) E of Pokhara, Nepal
76km (47mi) NW of Kirtipur, Nepal
77km (48mi) NW of Kathmandu, Nepal - 

See more at: http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/specialevents/2015/04/25/nepal/#sthash.pvsyFF0L.dpuf

http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/specialevents/2015/04/25/nepal/#sthash.pvsyFF0L.dpuf


Tektoniek van de grote aardplaten 

historie van 71 milj. jaren geleden tot 10 milj. jaren geleden; 
deze beweging is nog steeds gaande. De Indische plaat 
beweegt zich nog steeds naar het noorden, nu nog zo'n 
centimeter per jaar, en de volgende 10 miljoen jaar zal de 
Indische plaat zo'n 1.500 kilometer verder in Azië dringen. 
Door die aanhoudende druk groeit de Himalaya nog zo'n 5 
millimeter per jaar.  

Een groot deel van de druk wordt omgezet in verschuivingen 
langs de zuidkant van de Himalaya, en daardoor loopt die 
zone, waar ook Nepal ligt, het meeste kans op aardbevingen. 

Zo'n 50 miljoen jaar geleden had de snel bewegende Indische 
plaat de Thetys-oceaan zo goed als helemaal gesloten, en de 
zware oceaankorst, de bodem van de oceaan, schoof onder de 
lichtere continentale plaat van Azië in de aardmantel, onder de 
aardkorst. 
Vervolgens botste de Indische plaat op de Euraziatische, eerst 
aan de noordwestkant waar een punt van India naar boven stak, 
later ook meer naar het oosten. Aangezien de beide platen 
lichtere, continentale platen waren, schoof er daarbij niet één 
plaat onder een andere in de aardmantel, maar gebeurden er 
een overschuiving en plooien. Daarbij worden lagen op de 
aardkorst over elkaar en naar boven geduwd en vervormd tot 
gebergten. 





Nepal door satelliet

Links boven episch 
centrum, daaronder 
l i n k e r h o e k : d e 
de fo rmat ie van de 
aarde, beweging van 
episch centrum naar 
r e c h t s : g r o t e 
verstoringen op kleine 
en grote schaal

De onderzoekers 
vergeleken ruimtefoto’s 
van Nepal voor de 
aardbeving en daarna. 
Daarop zagen ze dat de 
hoofdstad Kathmandu nu 
ongeveer een meter 
hoger ligt dan voor de 
klap en twee meter opzij 
is geschoven. De Mount 
Everest ligt wat 
noordelijker en is juist 2,5 
centimeter gezonken.  



de India plaat drukt tegen de euro-asia plaat,  contactdeel omhoog, daarachter omlaag met veel aardvervorming



Analyse vanuit de ruimte van het 
contactdeel, 200 km van het totale 
contactdeel van de platen (2500 

km)

http://ds.iris.edu/media/specialevent/
2015/04/25/nepal/Nepal_Sentinel.jpg

copyrights:

Op dit kaartje kun je de 
drukbeweging vrij nauwkeurig 

zien zoals die vanuit twee 
kanten : noord en zuid heeft 

plaats gevonden 

http://ds.iris.edu/media/specialevent/2015/04/25/nepal/Nepal_Sentinel.jpg


Op deze uitvergroting van het vorige plaatje is duidelijk zichtbaar dat Kathmandu en om geding op het 
hoogste punt lagen van de opstuwing vanuit het zuiden en zie je ook de plooi-laagte ten noorden van de 
stad die als het ware tegendruk biedt aan die druk vanuit het zuiden, dus zowel een opschuiving richting 
noord van het gebied van max 2 meter lokaal als een ophoging tot max. 90 cm op de bovenste plooi lijn. 



We have made the LOS displacement observations from the ALOS-2 satellite available at http://
topex.ucsd.edu/nepal -- images, KMZ, and data in ASCII and GMT GRD format are available 

blauw=aarde 
die omlaag 

bewoog, rood = 
aarde die 

omhoog kwam

http://topex.ucsd.edu/nepal


Gebaseerd op gegevens van de Sentinel-1A satelliet, dit beeld laat zien hoe en waar de grond opgeheven en zonk uit de 7.8-magnitute aardbeving die Nepal 
trof op 25 april 2015. 
In de buurt van de grens van de Indische en Euraziatische tektonische platen, blauw toont gebieden van uplift tot 0,8 m in de richting van de satelliet (de 
zogenaamde 'line of sight'), die kunnen worden veroorzaakt door een verticale opwaartse kracht van 1 m. Het gele gebied toont gebieden van 
bodemdaling, een beweging die vaak optreedt als een tegenbeweging aan de uplift in subductie zones (waar de ene plaat duikt onder de andere) tijdens 
aardbevingen. Bovendien horizontale noord-zuid verschuiving tot 2 m gedetecteerd. 
Dit beeld werd gegenereerd met behulp van gegevens van Sentinel-1A verkregen voor en na de aardbeving.

De hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, is door de aardbeving in Nepal iets minder majestueus dan hij was. De 
berg is 2,5 centimeter gekrompen, blijkt uit satellietbeelden van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.  

De Nepalese hoofdstad Kathmandu ligt door de beving juist wat hoger, zo'n 90 centimeter, en is horizontaal gezien 
circa 2 meter verschoven richting Noord. 



'Opvolgingseffect' 
Opmerkelijk is wel dat de aardbeving van zaterdag volgens geologen het patroon volgde als een 'duo' van zware bevingen zo'n 700 jaar geleden. 
Ze geloven dat de recente schok te wijten is aan een soort 'opvolgingseffect' van spanning die langs de breuklijn loopt. 
Het waarschijnlijke bestaan van dit effect werd pas onlangs ontdekt door een team onder leiding van Laurent Bollinger van het 
onderzoeksagentschap CEA in Frankrijk. Tijdens veldonderzoek in Nepal legden zij een historisch patroon bloot. Bollinger stelde zijn 
bevindingen twee weken geleden voor aan de Nepal Geological Society, meldt de BBC. 
700 jaar 
Bollinger en zijn team ontdekten dat het deel van de breuklijn waarop het epicentrum van de aardbeving van zaterdag lag, al heel lang niet 
meer had bewogen. 'We toonden aan dat deze breuklijn niet verantwoordelijk was voor de aardbevingen van 1505 en 1833, de laatste keer dat 
ze bewoog was waarschijnlijk in 1344,' zegt hij. 
Eerder hadden de wetenschappers ontdekt, op basis van houtskool in de grond, dat er zich op een ander deel van de breuk ten oosten van 
Kathmandu zware aardbevingen hadden voorgedaan in 1255 en 1934.

Bij een zware aardschok komt het vaker voor dat de 
spanning verder langs de breuklijn opbouwt en dat 
is vermoedelijk gebeurd in 1255. In de volgende 89 
jaar is die spanning gegroeid in het westelijke 
segment van de breuk, wat leidde tot de schok in 
1344. Op dezelfde manier is de jongste beving het 
gevolg van die van 1934 - 81 jaar geleden dus. 
Het team van Bollinger waarschuwt bovendien 
voor meer natuurgeweld. 'De eerste berekeningen 
tonen aan dat de schok van zaterdag (met een 
kracht van 7,8 op de Schaal van Richter, nvdr.) 
wellicht niet zwaar genoeg was en er nog spanning 
opgeslagen zit. We moeten ons voorbereiden op 
nog een grote aardbeving in de komende decennia.'

http://www.knack.be/nieuws/wereld/dodental-aardbeving-nepal-blijft-oplopen-honderdduizenden-mensen-slapen-buiten/article-normal-565561.html
http://www.bbc.com/news/science-environment-32472310


de laatste aardbeving volgt dus de serie op waarbij de bewegingen 
west-oost nog zichtbaarder worden , en hierbij ging het om een 

aardblokzone van ong. 100 km lengte, en het duidelijk wordt dat ie 
volgt op de naschokken (grijze bollen) van de vorige in april



de aardverschuivingen 
in het contactgebied van 

Katmandu.

DEM produced using the Surface Extraction with TIN-based Search-space Minimization (SETSM) from M.J. Noh and I. Howat at the Ohio State University. The 
Digital Elevation Model (DEM) provided here are gridded surface elevation data constructed from overlapping pairs high-resolution (~0.5 m) images acquired by the 
DigitalGlobe, Inc. Worldview-1 and 2 satellites licensed through the NGA EnhancedView program. The elevation model can be freely distributed, but please read the 
FAQ for documentation and proper citation.



Alle copyrights behoren toe aan de 
geraadpleegde bronnen, 

samenstelling J.Sanders t.b.v. de 
stichting GEA kringactiviteiten

Deze presentatie is niet gemaakt met de intentie een 
wetenschappelijke verhandeling te geven maar slechts als een 

uitleg voor de amateur-geoloog die wil weten wat en hoe dit 
kon gebeuren en of het zich kan herhalen.



Inversion of GPS data provided by Jean-.-Philippe Avouac (California Institute of Technology and University of 
Cambridge)  
and ARIA data analysis using GIPSY-OASIS software and JPL Rapid & Final orbits fits the GPS vectors well  
with a single fault model.  

The modeled interferogram in the image is for C-band, Right-looking, Heading 168° spacecraft. 

Fault parameter solution: 
Epicenter (lat) 28.147° 
Epicenter (lon) 84.708° 
NE fault corner from epicenter X = 121±9 km 
Y = -25±1 km 
Strike -75°±1 km 
Dip 1.9°±0.5 km 
Depth (bottom) 9±0.3 km 
Width (up dip) 35±0.3 km 
Length 130±9 km 
Strike-slip (r.l.) -7±4 cm 
Dip-slip (thrust) 531±.2 cm 

Andrea Donnellan (JPL) 
- See more at: http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/specialevents/2015/04/25/nepal/#sthash.33k4v5Cl.dpuf

http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/specialevents/2015/04/25/nepal/#sthash.33k4v5Cl.dpuf


Bij de Himalaya zorgde vooral de duur van de botsing voor het ontstaan van grote hoogtes. “Als het proces 
twintig miljoen jaar geleden was gestopt, zou het Himalayagebergte meer hebben geleken op de Alpen”, 
verklaart geoloog David Foster. “De groei zou zijn gestopt en de afvlakking zou zijn begonnen.” 
India en het zuiden van Azië botsten ongeveer zestig miljoen jaar geleden op elkaar. De botsing duurt nog 
steeds voort. Het Himalayagebergte groeit daardoor met ongeveer vier millimeter per jaar. 

Naar de Computer animatie >>> 
http://www.zie.nl/video/wetenschap/Ontstaan-van-Himalaya-nagebootst-met-computermodel/i7rzmutfljtc 

Hoe India richting Azië schoof (animatie) >>> 
http://www.bioygeo.info/Animaciones/ConvergentMargin.swf 

Platentectoniek van Pangea tot nu (animatie >>>>> 
http://home.kpn.nl/kalsb004//geobronnenbb/animaties/pangea-animatie.html 

[Bron : nu.nl]

http://www.zie.nl/video/wetenschap/Ontstaan-van-Himalaya-nagebootst-met-computermodel/i7rzmutfljtc
http://www.bioygeo.info/Animaciones/ConvergentMargin.swf
http://home.kpn.nl/kalsb004//geobronnenbb/animaties/pangea-animatie.html
http://nu.nl


  Interferogram over Kathmandu, Nepal, generated from two Sentinel-1A scans on 17 and 29 April 2015 – before and after the 25 April earthquake. Each  ‘fringe’        
of colour represents about 3 cm of deformation. The large amount of fringes indicates a large deformation pattern with ground motions of 1 m or more. 

Kathmandu


