
Biogene Mineralen
een nieuwe kijk op mineraalevolutie



Biogene mineralen in strikte zin:

Gevormd (aan aardoppervlak) door:

Biochemische processen.
(in organismen of daardoor uitgescheiden)

• exoskelet - calciet, aragoniet, silicaat

• bacterien – nitraten sulfiden sulfaten

• tanden botten – (hydroxyl)apatiet

• navigatie duif bacterie - magnetiet

• parelmoer - aragoniet

• galstenen - cholesterol, calciet en vateriet

Totaal 80 verschillende mineralen



Vraagje ……

Waren er kleimineralen

in het Archeïcum ?
(4 - 2,5 miljard jaar)



Nu op aarde 5225 mineralen bekend

Maar, sinds wanneer komen

die mineralen op aarde voor?

Robert Hazen Hazen RM, Papineau D, Bleeker W, Downs RT, Ferry F, McCoy T, 
Sverjensky D, Yang H (2008) Mineral evolution. 
American Mineralogist 93:1693-1720

Studievraag



Studieaanpak

• Doorzoeken van databases die ook informatie
geven over vindplaatsen en ouderdom van de 
aardlagen waar de mineralen gevonden
worden:

• http://rruff.info/ima/

• https://www.mindat.org/

http://rruff.info/ima/
https://www.mindat.org/


Resultaat van studie:

Mineraalevolutie op aarde in 10 fasen



Fase 1: ontstaan zonnestelsel

In meteorieten (chondrieten) worden

ca. 60 mineralen aangetroffen. 

Dit is de fase nog voordat de planeten onstaan.

chondriet



Fase 2: de planetoiden ontstaan

Materie aggregeert. Inwerking warmte, water, 
differentiatie van gesteenten. 

In meteorieten (achondrieten) worden

ca. 250 verschillende mineralen aangetroffen. 

Pallasite meteoriet
Differentiatie tussen gesteente en Ni/Fe kern.



Fase 3: planeet gesteente differentieert

Differentiatie planeet lagen: metalen kern, 
silicium mantel en basaltische korst. 

Interactie met atmosfeer en oceanen levert o.a
kleimineralen. Totaalstand ca. 420. 



Fase 4: Granieten ontstaan

Partieel smelten van basalt levert graniet. Dit is 
silicium rijk en dus is 10% lichter. In pegmatieten
onstaan hoge concentraties beryllium, boron, 
lithium, tantalum, tin, en uranium. 

Totaalstand ca.1100 verschillende mineralen.

Beryl (Be)           Spodumeen (Li)     Tourmalijn (B)



Fase 5: plaattectoniek begint

Subductie van korst met water, hoge P/T, 
vulcanisme, hydrothermale afzettingen…..

Door fysische processen nu in totlaal ca. 1500 
mineralen.  

Covelien Kyaniet



Fase 6: “er zij leven”

Algen en bacterien ed. veranderen atmosfeer en
oceanen. Carbonaten en Banded Iron 
Formations (BIF) ontstaan. Do0r dit eerste
primitieve leven nu in totaal ca. 1600 mineralen.  

Carbonaat Stromatolieten BIF



Fase 7: het leven explodeert

Als er > 1% O2 is in de atmosfeer zorgt leven ook
voor verschillend oxidatiestaten van ionen. Bijv. 
mineralen Fe2+ vs. Fe3+, Cu1+ vs. Cu2+, U4+ vs.  U6+. 
De teller komt hierdoor ongeveer 4000 
verschillende mineralen

Fe en Mn oxiden Malachiet &             Bolwoodiet (U)
Azuriet



Fase 8: BIF vorming stopt aprupt

Leven verandert de oceaan samenstelling zodat er
geen ijzeroxide meer neerslaat en meer O2 in 
atmosfeer komt. (Meer O2 oppervlakte verwering en microbiele

sulfide reductie). 

Geen nieuwe
processen maar wel
nog een paar honderd
nieuwe mineralen.



Fase 9: Sneeuwbal aarde

Dramatische klimaatwisselingen. 2-4 ijstijden met 
ijs als belangrijkste oppervlak mineraal. Geen
nieuwe nieuwe mineralen erbij.



Fase 10: schelpen tanden en botten

Biologische innovaties leveren nieuwe
mineralen. Bijvoorbeeld kleimineralen door 
rotsafbraak door plantenwortels. Ravatiet

Oxammiet

Hazeniet



Vraagje…….

Wat was er in fase 0 en daarvoor?
• Na Big Bang stervorming en daardoor uit H en

He alle andere elementen

• Eerste mineraal vermoedelijk diamant (C)

• En dan (>1500oC) een 12-tal mincocristallijne
mineralen waaronder:

• nitriden, 
• carbiden, 
• oxides, en
• silicaten

?



Samevatting

• Leven is betrokken (geweest) bij het onstaan van 
circa 70% van alle huidige mineralen op aarde.

• Oermineralen:  12

• Vroege aarde:   1500 (fysisch / chemisch) 

• Nu door leven:  5225

• Er zijn nog ca.    1500 nieuwe mineralen te ontdekken


