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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antillas_(orthographic_projection).svg


De informatie in deze presentatie is afkomstig 

uit vele artikelen. Ik kon de schrijvers niet 

benaderen, maar heb aan het eind een 

duidelijke literatuurlijst opgenomen. 

In de presentatie staan steeds verwijzingen 

daar die lijst.

De afbeeldingen in de presentatie mogen niet 

worden gebruikt voor commerciële doeleinden.



Columbus dacht Indië bereikt te hebben noemde het 

West-Indië, maar het dankt zijn naam aan de Cariben, 

een indianenstam die er leefde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cariben_(indianen)


[1]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Antillas_(orthographic_projection).svg


van: Kmusser, Wikipedia Commons [2]



[46]



[11]

De Pacifische plaat begon toen 
door zijschuivingen een opening 
onstond tussen de Farallonplaat, 
Izaganiplaat, en Phoenixplaat.

Door de opening de Atlantische Oceaan bewegen Noord- en Zuid-Amerika 

westwaarts. Oceanische korst van de Grote Oceaan subduceert onder de 

Amerikaanse continenten. Het stuk korst dat tegenwoordig de Caribische Plaat 

vormt was, wegens vulkanisme, dikker en lichter geworden dan de omringende 

korst. Daardoor kon dit stuk korst zich later als een aparte plaat over de 

Amerikaanse Platen heen bewegen. Met het ontstaan van de subductiezone ten 

westen van Midden-Amerika raakte de Caribische Plaat uiteindelijk los. [6]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichtheid_(natuurkunde)


[10]



[13, 27] Filmpje van Marlies ter Voorde UU.



Figure 4. Middle America is bracketed by N60°W fractures (Cuba Fz., Middle America Trench) and shows in 

internal regional tectonic pattern of N35°E and N60°W faults. Triassic-Jurassic (-200Ma) The Caribbean Plate 

shares this regional pattern and shows no radial signature expected of a plume. When Maya and Chortis are 

restored, removing some 900 km of sinistral offset (Cayman Trough offset), aligning the Maya margin with the

San Andrés lineament (i.e., the main, Caribbean margins of the blocks - orange lines) the Río Hondo and

Guayape faults (also orange) also line up, suggesting a regional Jurassic rift. Offset occurred in the Jurassic-

Cretaceous (James, 2005c). Magnetic anomalies in the east, parallel to the Aves Ridge, support the idea that

it was a back arc spreading centre, analogous to the East Scotia Ridge (see below). 

BR - Beata Ridge, BRR -

Blue Ridge Rift, CT -

Catoche Tongue, EG -

Espino Graben, GF -

Guayape F., MG - Mérida 

Graben, MiG -

Mississippi Graben, OR -

Oachita Rift, PF- Patuca

F., PG - Perijá Graben, 

RGR - Río Grande Rift, 

RHF - Río Hondo F., SAL 

- San Andrés Lineament, 

TF - Ticul F., TG - Takutu

Graben, TT - Texas 

Transform, YC- Yucatán 

Channel.

[15]



[15]

Figure 2. The popular model for the Caribbean Plate (CAP) maintains that it formed during the Jurassic 

in the Pacific, west of a west-facing inter-oceanic arc (the Caribbean Great Arc, colour coded for age). 

Albian plateau thickening occurred over the Galápagos hotspot (Fig.1). The plateau collided with the arc 

in the Aptian or Albian, causing subduction to reverse polarity and change chemistry from primitive to 

calc-alkaline. The plateau then drove the arc between N and S America. Northern and southern arc arms 

rotated and accreted to N and S America, where volcanism ceased. The northern plate boundary 

jumped from Cuba to the Cayman Trough (observe the MEoc/MMio change). The remaining active arc 

continued moving east. Back- or inter-arc spreading in the south opened the Grenada Trough, leaving 

the extinct southern part of the arc (the southernmost part of the MEoc arc) as the Aves Ridge. The 

Lesser Antilles arc is the remaining active part of the Great Arc. Brm – Barremian, Tur – Turonian, Mas –

Maastrichtian, Meoc – middle Eocene, Mmio – middle Miocene, LA – Lesser Antilles.



[10]



©: I, Woudloper,[46]

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Woudloper


[10]

In het Noorden: parallel aan de bewegingsrichting van de plaat. Veelal 
strike-slip, Maar bij Hispaniola botst het echt (plaatje), en tussen Jamaica en 
Yucatan is er een heuse bodemspreiding gaande: de Kayman trog.
In het Zuiden: oostelijk deel is strike-slip. Meer naar het westen: deels 
subduction van de Zuid-Amerika plaat, soms directe botsing, resulterend in 
plooiingen.  
In het Oosten: hier is subductie van de Noord-Amerikaans plaat gaande. 
(plaatjes). Barbados is vooral van sedimentaire oorsprong terwijl de andere 
eilanden van vulkanische oorsprong zijn. Ook meer naar het Noorden duikt 
de Noord-Amerikaanse plaat onder de Caribische, maar wegens de 
bewegingsrichting is er weinig “afschuivings”sedimentatie, er ontstaat een 
diepe sleuf: de Puerto Rico Trench (8,2 km diep!!
In het Westen: de Cocos plaat subduceert hier onder de Caribische, ook hier 
is een diepe sleuf (6 km) de Midden-Amerika trench. Het noordelijke deel 
van Midden-Amerika is 300 Mj oud ook hier subduceert de Cocos plaat, 
resulterend in plooiingen en vulkanisme. Het Chortis blok is continental.



[10]

Probleem: de dikte van de korst varieert sterk: van 6-8 km West van de 

Beate ridge tot dik (20km) richting Centraal Venezuela en 3-5 km zuid-oost

van het Venezuela Basin.

LET OP: Cuba ligt op de Noord-Amerikaanse plaat, Trinidad en Tobago 

liggen op de Zuid-Amerikaanse plaat



[7]

Aangezien de grens tussen de Noord-Amerikaanse en Zuid-

Amerikaanse platen nog steeds onbekend is, is het niet bekend welke 

van de twee platen (misschien beide) onder de Caribische plaat schuift

https://2.bp.blogspot.com/-5i-yixGfGKM/TdQviRjv1LI/AAAAAAAAAr8/5x0J1pu7xnE/s320/CARIBE.jpg


[26]

Bathymetry of the northeast corner of the Caribbean Plate showing the major 

faults and plate boundaries; view looking south-west. The main bathymetric 

features of this area include: the Lesser Antilles Volcanic Arc; the old inactive 

volcanic arc of the Greater Antilles (Virgin Islands, Puerto Rico, and Hispaniola); 

the Muertos Trough; and the Puerto Rico Trench formed at the plate boundary 

zone between the Caribbean and obliquely subducting North American Plates. 

Vertical exaggeration is 5:1.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Antilles_Volcanic_Arc


[3]

Anegada

Passage

Windward 

Passage

Straat 

Yucatan

Bahama’s

Cuba en Hispaniola

Grote Antillen

Cayman trog

Puerto Rico trog

Barbados

Kleine Antillen Oost

Kleine Antillen Zuid

Nicaragua, Costa Rica, 

Panama

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan
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Anegada

Passage

Windward 

Passage

Straat 

Yucatan

Bahama’s

Cuba en Hispaniola

Grote Antillen

Cayman trog

Puerto Rico trog

Barbados

Kleine Antillen Oost

Kleine Antillen Zuid

Nicaragua, Costa Rica, 

Panama

De Bahama’s

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan


[21]

It was generally believed that the Bahamas were formed in approx. 200 

million years ago, when Pangaea started to break apart. The 

subsequent collision between the North American and Caribbean plates 

formed the basement rocks upon which the archipelago now rests. It is 

now argued that the underwater towers that support the islands today 

may have actually been created by bacteria and sand that traveled 

across the Atlantic Ocean from the Sahara Desert

http://www.natureworldnews.com/articles/8285/20140728/bahamas-crafted-sahara.htm


[20, 44]

Grote carbonate platforms



[3]

Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

Grote Antillen

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan


[2]van: Kmusser, Wikipedia Commons
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[18]

De Sierra Maestra ligt aan de rand 

van de Oriente Fault Zone. Deze 

vormt de overgang van de Noord-

Amerikaanse Plaat met 

de Caribische Plaat. Het is een 

actieve transformbreuk die zorgt 

voor aardbevingen langs de gehele 

zuidkust van de voormalige Oriente. 

De Sierra Maestra is ontstaan door 

het tegen elkaar schuiven van de 

twee platen. De platen schuiven met 

een snelheid van 20 mm per jaar 

langs elkaar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerikaanse_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caribische_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transformbreuk
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[22]

Mogotes zijn geologische

verschijnselen te zien in 

de Caraïben, voornamelijk op 

het eiland Cuba. Ze 

verschijnen als heuvels van 

kalksteen. Ze zijn 

geclassificeerd als kegelkarst. 

De lagen zijn oorspronkelijk 

gevormd in ondiep 

water.Opwaartse tektonische

bewegingen hebben ervoor 

gezorgd dat de 

kalksteenlagen aan de 

oppervlakte kwamen waar zij 

aan regen, wind en 

golfenergie blootgesteld 

werden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFben
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(land)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karst_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tektoniek


[2]van: Kmusser, Wikipedia Commons
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De oudste rotsen op het eiland 

ontstonden vanaf het vroege Krijt (-140 

Ma) door het plutonisme van de 

eilandboog. -120 Ma werd het eiland 

opgeheven, vooral in het oosten, 

waarschijnlijk als gevolg van de botsing 

van een vulkanische eilandboog. In 

totaal is Hispaniola gevormd uit 11 

verschillende kleine eilandbogen. -80 

Ma vond een tweede boogbotsing 

plaats. Op het zuidelijke schiereiland 

van Haïti zijn tektieten te vinden, met 

geschokt kwarts en plagioklaas

gevormd door de asteroïde die het 

schiereiland Yucatán trof en de K-Pg-

massa-extinctie veroorzaakte.

In het Paleogeen (-65 Ma gingen vulkanisme, 

metamorfisme en plutonisme onder water 

door. Tegen het midden-Eoceen (-45 Ma) 

botsten de samengevoegde eilandbogen 

echter met de zuidelijke rand van de Noord-

Amerikaanse plaat op het Florida-Bahama

Platform, wat leidde tot de vorming van 

uitgebreide carbonaten en het einde van 

vulkanisme en plutonisme. 



[8]

De westelijke beweging van de Noord-

Amerikaanse plaat blijkt een niet eerder 

herkende, maar belangrijke oorzaak van 

aardbevingen in dit gebied. Steven van 

Benthem onderzocht de breukzones van de 

aardplaten in het Caribisch gebied.

Afkortingen van de gesubduceerde platen:
• sLA: southern Lesser Antilles
• nLA: northern Lesser Antilles / Puerto Rico
• sGAC: southern Great Arc of the Caribbean
• nGAC: northern Great Arc of the Caribbean; 
SC: South Caribbean
• Mu: Muertos

Met CT-scans zijn de ontwikkelingen in het 

Caribisch gebied van de afgelopen 140 

miljoen jaar gereconstrueerd. Van Benthem 

vond op deze scans tevens een niet eerder 

ontdekte rand en twee grote scheuren in en 

langs de weggezonken Atlantische 

oceaanplaat.



[10]



[10]
[26]



[3]

Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

De Kaaiman Trog

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan


[4]

De trog is een divergente plaatgrens in een gebied met een complexe transformbreuk

op de bodem van de Caraïbische Zee tussen Jamaica en de Kaaimaneilanden. Het is 

het diepste punt van de Caraïbische Zee. 

De trog is onderdeel van de tektonische grens tussen de Noord-Amerikaanse Plaat en 

de Caribische Plaat. De grens loopt in het noordoosten vanuit de Windward Passage

over de Sierra Maestra in Cuba naar Guatemala in het zuidwesten, waar de grens in 

het land zichtbaar is in de Motagua-breuk die doorloopt tot aan de Grote Oceaan. 

De trog is 420 km lang, en is op zijn diepste punt 7.686 m diep. De Kaaimantrog kent 

een verbreding van 11 tot 12 mm per jaar. Het oostelijk deel van de trog is ook gekend 

als de Gonâve-microplaat. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Divergente_plaatgrens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transformbreuk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jamaica
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaaimaneilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tektoniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerikaanse_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caribische_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sierra_Maestra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuba_(eiland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gon%C3%A2ve-microplaat&action=edit&redlink=1
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[17]

De basis van Jamaica bestaat uit in 

het Krijt gevormde eilandboog en 

back-arc basin die zich boven een 

subductiezone vormden. Het 

bovenste deel is in ondiep water 

kalksteen, gevormd in het Eoceen 

tot Mioceen. Laat-Mioceen: De 

noordoostelijke rand van de 

Caribische Plaat botst met het 

Platform van de Bahama's. Er 

vormen zich twee nieuwe strike-slip 

fault zones tussen het eiland 

Hispaniola en het Cayman

Spreading Center, de Enriquillo-

Plantain Garden en de Walton

breuk zone. Deze breukzones 

maken nu deel uit van de zuidelijke 

grens van de Gonâve Microplaat. 
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Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

De Puerto Rico Trog

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan


De Trog van Puerto Rico is een 

trog op de grens van de 

Caraïbische Zee en de Atlantische 

Oceaan. De trog wordt 

geassocieerd met een complexe 

overgang tussen een 

subductiezone in het zuiden, 

langs de eilanden van de Kleine 

Antillen, en een transforme

plaatgrens in het noorden tussen 

de Caribische Plaat en de Noord-

Amerikaanse Plaat. 

De trog is ongeveer 800 km lang 

en bereikt een maximale diepte 

van 8.605 meter bij de 

Milwaukeediepte, het diepste punt 

van de Atlantische Oceaan.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Trog_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cara%C3%AFbische_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Atlantische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Subductiezone
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_Antillen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transforme_plaatgrens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caribische_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerikaanse_Plaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milwaukeediepte
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Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

Barbados

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan


[43]

[10]



[16]

The geology of the island Barbados includes exposures of reef-related carbonate

rocks spanning 85 percent of the island's surface. This Coral Rock Formation is 70 

meters thick and dates to the Pleistocene. Unlike neighboring islands in the Lesser 

Antilles volcanic arc, Barbados is unusual because it is not a volcanic island (the only

volcanic rocks are some ash beds from eruptions on neighboring islands). Instead, 

the island of Barbados is the exposed part of the Barbados Ridge Accretionary

Prism, left as deep ocean sediments "scraped" to the surface as the Atlantic oceanic

crust subducted beneath the Caribbean Plate.

https://en.wikipedia.org/wiki/Barbados
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleistocene
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Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

Kleine Antillen Oost

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan
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[25] [24]

Dominica maakt deel uit van de vulkanische boog 

van de Kleine Antillen die is ontstaan door de 

subductie van de Noord-Atlantische zeebodem 

onder de Caribische plaat. Dominica bevat 

kenmerken die uniek zijn voor vulkanisch actieve 

zones zoals fumarolen, warmwaterbronnen, 

kokende meren, vulkanen (een meer dan 4600 

voet hoog) en afzettingen die geologisch recente 

lavastromen en freatische explosies registreren 

(veroorzaakt door de interactie van grondwater 

met magma). Alle rotsen op het eiland zijn 

gedateerd op minder dan 6 miljoen jaar oud.

[24]

[24]
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Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

Kleine Antillen Zuid

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan
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[12]

Zuilen van rhyodaciet in Park 

Washington-Slagbaai, Bonaire

Tonaliet/kwartsdiorietblokken 

(rest van een batholiet) op Aruba.



[9]

Het basement van Bonaire bestaat uit tektonisch 

opgeheven sedimenten uit het Krijt, zo'n 100-90 

Ma geleden. Bonaire als eiland is gevormd 70-60 

Ma, toen de Caribische plaatgrens zich 

oostwaarts verplaatste. 

De gesteenten die op Bonaire voorkomen zijn van sedimentaire en vulkanische

oorsprong. De sedimentaire gesteenten dateren uit het Krijt (~90-100 Ma) en het 

Mioceen (~5 Ma). Deze gesteenten zijn gelamineerd en scheefgesteld. Ze zijn afgezet 

op ouder vulkanisch gesteente, vermoedelijk gevormd door onderzeese vulkanen in de 

vorm van kussenlava's en tufsteen. 

De veel jongere Miocene gesteenten zijn voornamelijk kalkstenen gevormd in het 

tropische Caribisch gebied. De kalkstenen zijn oude riffen die zich vormden op en 

rondom het huidige Bonaire. De rifkalken bevatten koralen en roodalgen. De afzetting 

van kalken op het huidige landoppervlak van Bonaire ging door tot ongeveer 110.000 

jaar geleden, toen de zeespiegel ongeveer 15 meter hoger stond dan tegenwoordig. 

Door subductie en bijbehorende obductieprocessen werden delen van de plaat 

opgeheven waarbij de hoogste punten ondieper in zee dan wel boven het 

wateroppervlak kwamen te liggen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sokkel_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opheffing_(geologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedimentair_gesteente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijt_(tijdvak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma_(tijd)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karibik_18.png
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesteente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sedimentair_gesteente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulkanisch_gesteente
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krijt_(tijdvak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ma_(tijd)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mioceen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laminatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tektoniek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderzeese_vulkaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kussenlava
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tufsteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalksteen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropische
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koraalrif
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koraal_(zo%C3%B6logie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roodalgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeespiegel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Subductie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Obductie_(geologie)


[9]

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karibik_18.png
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[29

Vier geologische eenheden: 

1. Curaçaose Lava-formatie: 

opeenstapeling van onderzees basalt, 

5000 m dik, ≈-100 Ma

2. Knipgroep: kiezelhoudend 

bezinkingsgesteente, laat Krijt (≈- 70 

Ma) beduidend dikker in het 

noordwesten (Christoffelberg) dan in 

het zuidoosten (Tafelberg)

3. Midden-Curaçao-formatie: 

fijnkorrelig conglomeraat, kleisteen, 

zandsteen en kleischalie, laat Krijt (≈-

70 Ma)

4. Kalksteenformatie: onderzeese 

rifformatie en zeespiegel en 

bodemopheffing



[28]

[Chete Boka]

[St-Christoffelberg, 

372m]

[Tafelberg]



Aruba, evenals de rest van de ABC-eilanden en ook Trinidad en Tobago, 

ligt op het continentaal plat van Zuid-Amerika, en wordt dus geologisch 

beschouwd als geheel in Zuid-Amerika te liggen. [31]

De ABC-eilanden liggen voor de kust van Venezuela. Aruba ligt het dichtst 

bij het vasteland van Zuid-Amerika en tevens op het continentaal plat.[33]

Bonaire maakt net als het meer westelijker gelegen eiland Curaçao 

geologisch gezien deel uit van de Caribische Plaat. [9]



[31]

Aruba is ongeveer net zo groot als Texel.

Aruba is ontstaan door onderzeese 

uitbarstingen van vulkanen. Door 

bewegingen van de aardkorst en 

veranderingen in het zeespiegelniveau 

kwamen kalksteenterrassen boven water 

te liggen. De noordkust krijgt veel te 

maken met beukende golven die de 

kalklagen afslijten. Daarom is de 

noordkust steil en ruw. Het noordelijke 

en noordoostelijke deel van het eiland 

zijn rotsachtig, kaal en de kust is ruig.[32]

Het binnendringen van de pluton veroorzaakte contactmetamorfose in een 

deel van het omringende basalt en liet epidote, hoornblende, albiet en 

uraliet achter in de rotsen. 

[Casibari en Ayo rotsen

dioriet, monolithic tonaliet boulders]

[32]
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Anegada Passage

Windward PassageStraat Yucatan

Costa Rica, Panama,

Nicaragua

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Anegada_Passage&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windward_Passage
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straat_Yucatan
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Costa Rica is part of the Panama Microplate, which is slowly moving north relative 

to the stable Caribbean Plate

Late Cretaceous (-140 Ma), an oceanic trench or backarc system formed in 

connection with a subduction zone

During the Oligocene (-30 Ma), the offshore Pacific Plate fragmented into the Cocos 

Plate and Nazca Plate, divided by the east-west Colon spreading ridge.

[38]

Nicaragua: Bijna alle rotsen zijn

ontstaan uit felsische continentale

korst.

https://en.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligocene
https://en.wikipedia.org/wiki/Cocos_Plate
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Plate


[36]

During the Oligocene (-30 Ma), the offshore Pacific 

Plate fragmented into the Cocos Plate and Nazca 

Plate, divided by the east-west Colon spreading ridge.

And the Cocos Plate subdivided into two blocks 

separated by the Costa Rica Fracture Zone (running 

northeast onto land), with the northern block being 

subducted.

In the Neogene (-20 Ma) the low angle subduction of 

the Cocos Plate led to volcanism in the now extinct 

Cordillera de Aguacate chain in the center of the 

country. -3 Ma, Costa Rica emerged from the sea.

[37]
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[38]

The Panama microplate is made of oceanic crust basalt, similar to the basalt 

plateau at the bottom of the Caribbean Sea. 

The area from Arenal Volcano in Costa Rica to El Valle volcano in Panama 

was uplifted during the subduction of the unusually thick Cocos Ridge oceanic crust, 

which also produced the four kilometer high Talamanca Range. The western edge 

of the Caribbean Plate—the Central American Volcanic Arc—also collided in 

the Neogene and was compressed as the South American Plate moved northward. 

The El Valle volcano is the easternmost stratovolcano in Central America.

Dacite and andesite flows from five to 10 million years ago are the oldest rocks, 

followed by a period of quiet 3.4 million years ago and newer 

dacite domes and pyroclastic flows between 900,000 and 200,000 years ago. The 

volcano was the result of crust subduction.[2]
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