Achtergrond
Het idee voor blogs over de Geologie van de Tour de France is geboren uit de combinatie van twee
passies: geologie en wielrennen.
Geo-wetenschappers vinden het doorgaans heerlijk buiten, en raken niet uitgepraat over hun stenen,
fossielen, landschappen, de processen van de natuurlijke omgeving en de veldexpedities die ze
hebben ondernomen. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat kijkers van live-uitzendingen
van wielerwedstrijden uren en urenlang naar een geologische excursie zitten te kijken. We konden
deze gelegenheid om een geo-monoloog af te steken toch niet laten lopen! En wielercommentatoren
wijden over zo ongeveer alles uit dat het beeld passeert. Het enige dat we hoefden te doen is deze
commentatoren helpen met wat kennis over landschappen en de onderliggende schatten. Al snel
bleek dat er nogal wat geowetenschappers zijn die wielrennen en van de koers houden, en dat er
ink wat wielrenners zijn met een interesse in de omgeving waar ze doorheen rijden. GeoTdF was
geboren.
Deze website is gericht op de Tour de France. Maar op de bijbehorende Twitter account @geotdf
kunnen we het niet laten om over de geologie te tjilpen van iedere race waar we iets over te melden
hebben. Dus als regelmatig een snuif stenen en een slok landschap wil hebben, volg ons en als je
vragen hebt weet je ons te vinden! Veel plezier, en tot onderweg!

REFERENTIES NAAR AFBEELDINGEN. Alle afbeeldingen in de blogs hieronder komen
van internetpagina’s. Op de GeoTdF website is iedere guur gelinkt naar de bron.
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Het idee

Etappe 1 | Parijs - Parijs / Het warme Eoceen,
slakken op het menu
Vrouwen

82 km

Flat

Het warme Eoceen: geen ijs

De etappe van vandaag voert ons over de Champs Élisées, door Parijs. In deze tour van het centrum
van het Bekken van Parijs naar de rand, zijn we in deze etappe aangekomen in het Eoceen (56–33.7
miljoen jaar geleden). Het Eoceen was warm, zó warm dat de zeespiegel 60m hoger stond dan
vandaag de dag. Waarom? Omdat het te warm was voor poolijs: al het water dat nu in de
poolkappen ligt
opgeslagen was in
het Eoceen aan het
oceaanwater
toegevoegd. Het
Bekken van Parijs
was daardoor een
ondiepe binnenzee in
die tijd. Een beetje
zoals de Noordzee,
met een opening
naar de oceaan in het
noordoosten. Het
oudste deel van het
Eoceen wordt
gekenmerkt door een
opwarming richting
een hitterecord.
Piekwarmte werd
bereikt rond 50
miljoen jaar. In die tijd had Antarctica Palm-, Macadamia- en Apenbroodbomen aan de kust staan,
liepen de nijlpaarden op de landmassas rond de noordpool en was het bij de evenaar echt niet te
harden zo warm. In het Bekken van Parijs was het ook warm, maar ook nat, het regende er ink,
waardoor er grote pakketten sedimenten via rivieren in het bekken werden gestort. Daardoor
‘verlandde’ het bekken wel eens: het bekken werd simpelweg volgestort met de door de rivieren
aangevoerde sedimenten.

Het Eoceen geologische tijdvak voor het eerst gede nieerd in
het Bekken van Parijs
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Het geologische tijdvak Eoceen is trouwens in het Bekken van Parijs voor het eerst gede nieerd.

De term ‘Eoceen’ komt uit het Grieks, en betekent ‘Begin van de Nieuwe tijd.’ De term is in 1833
bedacht door geologen-oervader Charles Lyell (179 –1875), die het Tertiair (een langer tijdvak)
onderverdeelde in het Eoceen, Mioceen en Plioceen. Hij deed dit op basis van de mate van
gelijkenis van molluskenfossielen (fossiele slakkenhuisjes) in de gesteentelagen in dit Bekken, met
de moderne mollusken. Hij zag dat hoe ouder de gesteentelagen, hoe minder soorten die vandaag de
dag ook nog rondkruipen er in die lagen zitten. De onderverdeling die hij daarop baseerde,
gebruiken geologen in feite vandaag de dag nog steeds als tijdsaanduiding.
Het tijdvak van het Eoceen is verder onderverdeeld in kortere stukjes met elk hun eigen fossielen.
Het deel van het Eoceen dat in Parijs zelf zichtbaar is, als witte kalkstenen waar de stad op gebouwd
is, is zelfs naar Parijs vernoemd: het Lutetiën. De ‘slakjes’ die in het Lutetiën van Parijs gevonden
worden kunnen wel een halve meter groot worden! Die beesten waren ongetwijfeld niet vooruit te
branden. De rensters zullen vandaag voor aanmerkelijk meer vuurwerk zorgen dan de bewoners van
Parijs uit het Lutetiën.
I study climate and ocean conditions on and around Antarctica, during
the Earths most recent 100 million years. Speci cally, I study sediment
cores to reconstruct the onset and development of the Antarctic
circumpolar current around, and the ice sheet on Antarctica. Check the
Geo-TdF-team-2022.

7

fi

Peter Bijl

Etappe 2 | Meaux-Provins / Een rit over een
Oligocene Brie-kaas
Vrouwen

135 km

Plat

Wereldwijde afkoeling van het klimaat legt nieuw land
bloot

De etappe van vandaag leidt het peloton een 100 meter hoog, vlak plateau op: het lijkt een beetje
alsof er een enorme Brie kaas op het parcours ligt (Figuur 1)! Hoe is dit aan de geologie
gerelateerd? Nadat we gisteren door het warme, natte, subtropische Eoceen reden stijgen de
coureurs op naar het geologische tijdvak dat volgde op het Eoceen, en dat compleet anders was.

Dramatische wereldwijde afkoeling van het klimaat: Van
broeikas naar ijstijd
Het Oligoceen begon abrupt, zo’n 34 miljoen jaar geleden, met een zeer snelle afkoeling van het
klimaat, waarbij de wereld van een broeikas naar een ijstijd verschoof. Het tegenovergestelde
gebeurde van waar we ons vandaag de dag op de hals hebben gehaald: op de grens van het Eoceen
naar het Oligoceen zakte het CO2 niveau snel, nam het broeikaseffect af, en zakte de gemiddelde
jaartemperatuur met 5 tot 10 graden. En de enorme Antarctische ijskap begon te

groeien. Dit veranderde de wereld compleet. Met zoveel water dat opgeslagen werd in ijskappen
zakte het zeeniveau 70 meter en kwamen enorme oppervlakten aan laagland boven water.
Weelderige eeuwig-groene bossen uit het Eoceen werden koude, droge woestijnen en steppen met
lage begroeiing, en naaldwouden groeiden op de berg anken. Aziatische zoogdieren, waaronder de
grootste land-zoogdieren die ooit bestaan hebben (Figuur 2) trokken via de centraal-Aziatische
steppen Europa binnen.

Bereik het Oligoceen via de Côte de Tigeaux
Om het Oligoceen te bereiken moeten de rensters vandaag een stapel sedimentaire lagen oprijden
gedurende de ‘grootste’ klim van de dag: de 135 meter hoge “Côte de Tigeaux”, na 15.9 km koers.
Hun tijdreissnelheid zal ongevier een miljoen jaar met 10 hoogtemeters zijn! Nadat de coureurs het
Eoceen achter zich gelaten hebben rijden ze door een laag die de ‘Kalk van Brie’ heet: een harde
laag die afgezet werd in een gigantisch oermeer dat van Parijs naar Epernay liep. Ze zullen de
kaaskorst bereiken op het plateau, dat tegen erosie beschermd wordt door de harde, en prachtige
‘Zandsteen van Fontainebleau’. Deze beige-gele zandstenen zijn versteende duinen, stranden, en
zandbanken, die vormden toen de zee weer terugvloeide in een enorme baai, die wel een beetje leek
op, maar veel groter was dan de Baai van de Mont Saint Michel.

Een grote breuk in de Côte de Tigeaux
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De locatie van de “Côte de Tigeaux” wordt mede bepaald door een grote breuk die diep de
aardkorst in loopt. Die breuk is geërfd uit de tijd waarin de korst van Europa bij elkaar kwam door
botsingen van continenten die op lang-vervlogen tektonische platen lagen, met continenten die
Laurussië en

Gondwana heetten, en die samen
tussen 400 en 300 miljoen jaar
geleden het supercontinent Pangea
vormden. Die breuk is nu helemaal
afgedekt door de Oligocene
sedimentaire lagen. Het is een
beetje alsof er in de tafel onder de
Brie een enorme barst zit. In het
Oligoceen waren die oercontinenten
samen onderdeel van de
Euraziatische plaat, die in botsing
was met continenten op de
Afrikaanse plaat. Daardoor
vormden de Alpen en de Pyreneeën,
maar werden ook grote slenken in
de kaas getrokken (Figuur 3).
Tijdens het parcours van vandaag
zien we die scheuren niet zo veel:
het Oligoceen van het Bekken van
Parijs is niet gebroken of geplooid,
maar ligt horizontaal te wachten op
een massasprint. Nadat we naar de
bovenkant van het Oligoceen zijn
geklommen zal het peloton de hele dag over dezelfde Oligocene laag rijden en kunnen we ons in
een wereld van 25 of 30 miljoen jaar geleden wanen. Alleen is het klimaat nu nog kouder dan toen,
en lopen er andere dieren rond. En sommige van die dieren rijden zelfs op een ets rond!

I focus on understanding how geodynamics, climate and life interact
during major changes of our Earth evolution. Check the Geo-TdFteam-2022.
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Guillaume Dupont-Nivet

Etappe 3 | Reims-Épernay / De bijzonderheden
van de Krijtzee
Vrouwen

133 km

Heuvels

Crateceous

Na twee dagen door
gesteenten uit het
Cenozoicum gereden te
hebben - de periode na de
meteorietinslag die de nietgevleugelde dinosauriërs de
kop kostte - trekt het peloton
in de 3e etappe door een stuk
van het Bekken van Parijs
waar Krijtgesteenten aan de
oppervlakte komen.

Kalksteen
gevormd door
microscopisch
kleine organismen
Aan het einde van het
dinosaurustijdperk (het einde
van het Krijt ) stonden grote
delen van Noordwest-Europa onder water. Het klimaat was wereldwijd aanzienlijk warmer dan
vandaag, en omdat er toen geen ijs op de polen lag, stond de zeespiegel honderd meter of meer
hoger. Op de bodem van de warme Krijtzee werd vaak kalk afgezet, dikke pakketten gesteente dat,
als je het onder de microscoop zou bekijken, korreltje voor korreltje uit de huisjes, de schaaltjes, en
de schelpjes van kleine organismen bestaat.

Grote hagedissen van 15m in de Krijtzee
De Krijtzee was in allerlei opzichten bijzonder. Terwijl op het land de dinosauriërs rondliepen,
maakten de mosasauriërs wereldwijd de zeeën van het Krijt onveilig. Ook in de buurt van Reims
zijn wat

resten gevonden: losse tanden. Gelukkig weten we dankzij fossielvondsten van elders hoe de
mosasauriërs eruitzagen: grote zeehagedissen, sommige meer dan 15 meter lang, met ippers om te
sturen, en een stevige, gespierde staart voor de aandrijving. Het waren de top-predatoren van de zee.
De meteorietinslag bij Mexico, 66 miljoen jaar geleden, maakte een einde aan het Krijt, een einde
aan het dinosaurustijdperk, en in zee stierven ook de mosasauriërs uit.
De bodems die op de kalkige ondergrond gevormd zijn, zijn de bodems waarop nu de champagnedruiven groeien. De winnares van vandaag heeft de bubbels dus te danken aan het bruisende Krijt
tijdperk.

In the past two decades, Anne worked extensively in the Middle East, on
dinosaurs from Oman, and dinosaur tracks from Yemen, and in Angola,
where the PaleoAngola Project resulted in the discovery of a new
dinosaur Angolatitan, and multiple new mosasaurs, including
Prognathodon kianda. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Anne Schulp

Etappe 4 | Troyes - Bar-Sur-Aube / Jura
tijdperk: een gevaarlijk zwemparadijs
Vrouwen

126 km

Heuvels

Jura tijdperk

De dames rijden vandaag in gestrekte draf oostwaards, en zakken van het Krijt dieper de
geologische tijd in, naar de Jura. Als je 170 miljoen jaar geleden, tijdens het Jura-tijdperk, NoordFrankrijk had bezocht, zou je er
een tropisch zwemparadijs
aangetroffen hebben. Azuurblauw
water zover het oog reikte met aan
de horizon hier en daar een
eilandje met witte stranden en
dichte vegetatie. Van de Vogezen
tot aan Wales stond alles onder
water, een randzee van de
machtige Tethys Oceaan, die naar
het zuidoosten als een enorme
scheur de continenten Gondwana
en Laurasia scheidde.

De gevaarlijke zee
van het Jura-tijdperk
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En zo met je voeten in het warme
kalkzand aan de Golf van
Luxemburg zou je je misschien op
de Bahama’s wanen. Hangmatje,
pina colada, goed insmeren. Maar
een frisse duik of zelfs
pootjebaden was ten zeerste af te
raden. Die Jura zee wemelde van
het leven en niet alles was even
schattig. Van de inktvissen in alle
soorten en maten, zoals
ammonieten en belemnieten, had
je niet direct iets te vrezen, alhoewel
ook zij geduchte rovers waren. Ronduit gevaarlijker waren een grote verzameling zeereptielen,
zoals Ichthyosauriërs, vissauriërs met ogen zo groot als schoteltjes en een gestroomlijnd lijf dat veel
weg had van onze huidige dol jnen. Een schoolvoorbeeld van convergente evolutie. Deze apex-

predatoren die bovenaan de voedselpiramide stonden moesten zelf oppassen voor andere
zeereptielen, zoals Plesiosauriërs en Pliosauriërs, die monsterlijke afmetingen van meer dan 20
meter lengte verwierven.

Vleesetende Theropoden op het land

In dit Jurassic Park was het behaaglijk warm. Niet verwonderlijk, want de wereldwijde CO2
concentratie was gemiddeld zo’n 5 keer hoger dan vandaag, ruim boven de 2000 ppmv. Uitermate
gunstige omstandigheden voor planten. Langs de randen van grotere landmassa’s, zoals de Vogezen,
stonden bossen met Moerascipressen en er groeiden varens en aan varens-verwante planten, zoals
palmvarens en paardenstaarten. Het stuifmeel en de microscopische sporen van al die planten vind
je nu terug als microfossielen in sedimenten die in die ondiepe Jura zee zijn afgezet.

Maar ook een warmbloedige Morganucodon
En tussen nog meer monsterlijke geschubde reptielen, in dit geval dinosauriërs, zoals plantenetende
Sauropoden en vleesetende Theropoden, leefde er in die bossen ook een warmbloedig beestje
“model spitsmuis” met aan ieder pootje vijf tenen, een spitse snuit en haar. Een Morganucodon. Het
is een van de oudste zoogdieren, een verre voorouder op een lang uitgestorven tak. Maar het zou
nog meer dan 100 miljoen jaar duren voordat een geweldige ruimterots een eind zou maken aan de
heerschappij van al die monsters. En Morganucodon zag dat het goed was.
I am interested in understanding the evolution of the biosphere in deep
time. I focus on major transitions in Earth history. I use a
multidisciplinary approach combining paleontology with in- and organic
geochemistry. Check the Geo-TdF-team-2022.
Bas van de Schootbrugge

Etappe 5 | Bar-le-Duc – Saint-Dié-des-Vosges /
Terug in de geologische tijd
Vrouwen

175 km

Vlak

Vanuit de Jura door de Germaanse Trias in Frankrijk

De etappe van vandaag voert het peloton door de oostelijke anken en de oudste sedimenten van het
Bekken van Parijs. De beelden van vandaag zullen groene velden laten zien, maar de werelden die
bestonden toen de gesteenten onder de wielen vormden waren lang zo groen niet.

Etappe van 175 km en 106 miljoen jaar
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De start vindt plaats in de bovenste Jura (~145 Ma) bij Bar-le Duc, in de wereld van de
dinosauriërs, en daarna rijden de coureurs terug door de geologische tijd naar de onderste Trias
(~251 Ma) bij Saint-Dié. De vroegste Trias was een hete, droge wereld die net herstellende was van
de grootste massa-extinctie uit de geologische geschiedenis (Perm-Trias grens). Die Perm-Trias
grens was nog

ongezonder dan de Krijt-Tertiair grens die de dino’s de kop kostte: meer dan 80% van alle soorten
op Aarde werd uitgeroeid. Deze massa-extinctie wordt dan ook wel “The Great Dying” genoemd en
laat zien dat een reeks van kleine veranderingen in het klimaat uiteindelijk kunnen culmineren in
een gigantische catastrofe. Maar daarover later meer.

De Germaanse Trias
De Trias refereert naar de periode in de geologische tijdschaal van 251-201 miljoen jaar en ligt
tussen het Perm (299-251 Ma) en de Jura (201-145 Ma). De naam Trias betekent letterlijk
´driedeling en komt voort uit de drie
duidelijk te onderscheiden eenheden
van gesteentelagen in noordwest
Europa: Buntsandstein, Muschelkalk
en Keuper. Deze indeling wordt de
“Germaanse Trias” genoemd.
Oorspronkelijk werden deze drie
gesteentelagen ook gebruikt om
geologische tijd aan te duiden, maar
omdat ze buiten Europa niet herkend
kunnen worden, refereert deze term
tegenwoordig alleen nog maar naar de
afzettingen in noordwest Europa.

Rode zandsteen, witte
kalken en evaporieten
De bontgekleurde gesteenten van de
Buntsandstein werden afgezet in een
groot bekken dat zich vormde aan de
oostelijke rand in het hart van het toenmalige supercontinent Pangea in west en midden Europa (van
Frankrijk, Spanje, België, Nederland, Duitsland, tot Polen). De Buntsandstein (kleurrijke zandsteen,
in het Duits) is in Frankrijk 300 meter dik en voornamelijk rood van kleur. Deze tint komt door de
vorming van ijzeroxides (hematiet) in het gesteente. De zandstenen zijn gevormd in een heet en
droog klimaat, waarbij het zand aangevoerd werd vanuit omliggende bergen door uitgebreide
riviersystemen en duinen, zoals in moderne woestijnen. De rode Trias zandstenen zijn erg hard en

goed bestand tegen verwering en werden daarom vaak gebruikt bij de constructie van belangrijke
gebouwen (o.a. Kathedraal van Straatsburg, kasteel van Haut-Koenigsbourg).

In het midden Trias, daalde het bekken en werd het in het zuidoosten (Polen) verbonden met de
Tethys Oceaan, waardoor zeewater kon binnenstromen en dikke pakketten werden afgezet van
kalken en evaporieten (gips, zout, die vormen door verdamping van zeewater, zoals in de Dode
Zee). Deze gesteenten dekken de poreuze Buntsandstein nu hermetisch af. Die poreuze zandstenen
zijn daardoor reservoirs geworden voor aardgas, en deze reservoirs worden nu steeds meer gebruikt
voor opslag van CO2, of van waterstof, een belangrijke alternatieve energiebron.
De kalklagen uit het midden Trias bevatten veel fossiele schelpen en werden daardoor in het Duits
“Muschelkalk” genoemd. In het laat Trias trok de zee zich geleidelijk aan weer terug en vonden er
in noordwest Europa na de evaporieten voornamelijk weer rode continentale afzettingen plaats die
bekend zijn onder de naam Keuper.
Op basis van de geologie zou het dus vandaag wel eens een goede dag kunnen zijn voor een Duitse
overwinning!

I use the magnetic eld of the Earth to date the geological record. I am
especially fascinated to correlate geological successions across the globe
to better understand and unravel the geodynamic and climatic process of
the geological past that have continuously changed the
paleoenvironmental conditions on Earth.
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Wout Krijgsman

Etappe 6 | Saint-Dié-des-Vosges – Rosheim /
Een stevig ritje door de Perm binnenland van
Pangea
Vrouwen

128 km

Heuvels

Het Perm, de laatste periode van het Paleozoïcum

Na vijf dagen tijd-rijden door het Bekken van Parijs zakken de rensters vandaag af in de het
gesteentearchief van de Vogezen. De etappe van vandaag brengt het peloton door gesteenten die
afgezet zijn in het Perm, de laatste periode van het Paleozoïcum tussen 299 en 252 miljoen jaar
geleden. En van alle geologische tijdvakken die de Tour de France Femmes aan doet is het Perm
waarschijnlijk de minst gastvrije.

Een ijstijd met
woestijnen
Stel je voor: je rijdt door het
enorme binnenland van het
supercontinent Pangea. Een
Tour de Pangea zou je van
Antarctica naar Siberia
kunnen brengen, en geen
enkele etappe zou makkelijk
peddelen geweest zijn. Het
Permklimaat was koud en
droog. Een enorme ijskap lag
over Antarctica,

het zuidelijk deel van Afrika, en een groot deel van Zuid Amerika, maar ook in Siberië. Rond de
evenaar, waar de Vogezen in die tijd lagen, was het binnenland van Pangea kurkdroog. Je zou jezelf
in een koudere, maar waarschijnlijk nog steeds ondraaglijk hete Sahara-op-volle-toeren wanen.
Bijna overal in Europa en Noord Amerika werden dikke pakketten rode woestijzanden afgezet, in
de vorm van duinen, of in sabkha’s. Maar in de Vogezen niet: daar werd je omgeven door vulkanen.
Droog, stof g, explosief. Knap waardeloze condities voor de koers.

Perm ongedierte - veilig in de woestijn
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Stel je voor dat je probeerde in de kopgroep te zitten deze etappe, en na je demarrage kijk je om en
heb je een mooi gat…maar je zit helemaal alleen. Onder normale omstandigheden zou je je al op
mogen maken voor een zware dag. Maar in het Perm zou je iedere minuut over je schouder blijven
kijken. De weelderige regenwouden van het Carboon? Dood den begraven. Geen schaduwrijke
bossen, daarvoor moet je tot de etappe van morgen wachten. Nee, het droge Permland werd
gegroeid door varens en coniferen. En zou je in het Carboon gedemarreerd zijn, dan waren de
meeste landdieren am bieën geweest: die hadden water nodig om hun eieren in te leggen, dus je
zou in de woestijn redelijk veilig geweest zijn. Maar in het Perm had de evolutie een truc verzonnen

om het dierenrijk zich op het land voort te laten planten: de amnioten hadden zich ontwikkeld. Jij en
ik zijn allebei amnioten: het is een groep organismen waartoe de vogels, reptielen en zoogdieren
behoren die een membraan om hun eieren hebben die beschermt tegen uitdrogen. Dus die weelden
tierig in het droge binnenland. Pas maar op voor Dimetrodon, het grootste roofdier, meer dan 5
meter lang, met een enorm zeil op hun rug en vervaarlijke tanden. Het leven in het Perm was goed
voor insecten! En na de enorme regenwouden van het Carboon was het zuurstofgehalte in de lucht
hoog en werden insecten GROOT. Is dat een helicopter boven je? Nee. Het is Meganisopter, een
primitieve voorouder van de libelle, met een lijf van 47 centimeter lang, en een spanwijdte van 75
centimeter. Als je die achter je aankrijgt wil je wel doortrappen.

Het einde van
een zware
periode was nog
erger
De koude periode van het
Perm kwam ten einde met
twee global warming
pieken. De eerste was nog
niet zo erg. Die gebeurde
260 miljoen jaar geleden
toen de Emeishan vloedbasalten uitvloeiden in Zuid China. Kilometers-dikke pakketten basalt bedekten een gebied van 0.3
miljoen vierkante kilometer. Maar de Siberische vloedbasalten, 252 miljoen jaar geleden, waren de

laatste spijker in de doodskist. Die bedekten een gebied van 7 miljoen vierkante kilometer, leidden
tot een verdubbeling van de CO2-gehaltes, en andere broeikasgassen, in de atmosfeer en
veroorzaakten een global warming van 5°C. En de Siberische magma’s kwamen omhoog door
dikke pakketten steenzout waardoor gassen de atmosfeer ingeblazen werden die de ozonlaag om
zeep hielpen. Het resultaat? 95% van al het mariene leven legde het loodje, inclusief de trilobieten
die bijna 300 miljoen jaar de oceaanbodems bewoond hadden. 70% van al het landleven stierf uit.
Zelfs de insecten: de eind-Perm massa-extinctie is de enige die we kennen die ook de insecten
decimeerden. Het zou 30 miljoen jaar duren voor het leven deze klap te boven was. Ik zou maar een
beetje doorrijden als ik jou was, zodat deze etappe achter de rug is!

I am a geologist and I study plate tectonics and the driving mechanisms
in the Earth’s mantle, mountain building processes, and the geography
of the geological past. I enjoy geological eldworks all over the world,
and translating the results to science and a broad public. Check our
complete team.

fi

Douwe van Hinsbergen

Etape 7 | Sélestat – Le Markstein /
Supercontinentvorming
Vrouwen

127 km

Bergen

De zevende plantenhemel in het Carboon: door compactie
omgezet tot grootste steenkoolafzettingen ter wereld

Als de rensters de Vogezen klimmen vandaag bevinden ze zich in roerige geologische tijden. De
gesteenten langs de etappe hebben de laatste fases gezien van de vorming van het supercontinent
Pangea: we rijden over de botsingszone tussen gesteenten van het oercontinent Gondwanaland in
het zuiden, en Euramerika in het noorden. Het resultaat was de vorming van een gebergtegordel
waar we de sporen nu van in de Ardennen en de Vogezen zien, maar die we op veel plekken op de

aarde tegenkomen, zoals in de Amerikaanse Appalachen of noordwest Marokko. De gesteenten
langs het parcours van de Tour de France Femmes van vandaag zijn even ten zuiden van de evenaar
gevormd gedurende het Carboon (360 tot 300 miljoen jaar geleden). Het zeeniveau stond wat hoger,
maar het klimaat leek wel een beetje op dat van onze huidige wereld, met hoge temperature op de
evenaar en ijskappen op de polen.

Regenwouden: world's largest coal deposits
Met zo’n vergelijkbaar mondiaal klimaat vind je het misschien niet verwonderlijk dat de CarboonTour rijder in de Vogezen een omgeving tegen was gekomen die lijkt op die van Brazilië van
vandaag. De regio rond de evenaar in het Carboon had geen gebrek aan water en de continenten
gingen schuil onder grote moerassen en weelderige regenwouden waar planen, zoals varens, wel 40
meter hoog konden worden. Maar de regenwouden van het Carboon waren de eerste op aarde! In
eerdere tijden bestonden regenwouden nog niet en hadden landplanten zich pas net ontwikkeld.
Door de dichte

begroeiing was het percentage zuurstof in de lucht gestegen van 20% in het Devoon (vergelijkbaar
met tegenwoordig) tot wel 30% in het Carboon…en onder die condities konden insecten steeds
groter worden tot angstaanjagende proporties, zo groot als vogels nu. En al die planten uit het
Carboon verwarmen onze wereld nu, in meerdere opzichten. Op de plekken van die
Carboonwouden werden de plantenresten eerst omgezet naar dikke lagen veen, die later door
compactie omgezet werden naar de grootste steenkoolafzettingen van de wereld. Deze worden nog
steeds gewonnen in, bijvoorbeeld, het Ruhrgebied in Duitsland, en in Pennsylvania in de Verenigde
Staten. De verbranding van deze kool verwarmt huizen, en via CO2 uitstoot, het mondiale klimaat.
Het Carboon is vernoemd naar deze steenkool (naar het Engelse ‘carbon’, oftewel, koolstof).

Steile hellingen
Dus kijk vandaag eens naar het landschap en stel je voor dat je 300 miljoen jaar geleden leefde. Je

zou je verbazen over de moerrassen en regenwouden aan de voet van een enorm gebergte. Je zou de
etappe starten met een broeierige rit door de Braziliaanse Amazone, en een warme en vochtige
wereld. In de poelen langs de route zou je grote am bieën zien zo groot als krokodillen, of met
vreemde, hamer-vormige koppen. Er zouden pantservissen rondzwemmen, of vroege haaien van
meer dan 6 meter lang. En zeeschorpioenen die wel iets weg hadden van degenkrabben. In de
tweede helft van de etappe begint de weg op te lopen de Vogezen in, het oude, en (nu) geërodeerde
‘Hercynische’ gebergte. Maar in het Carboon waren deze klimmen veel langer, steiler, en vol met
actieve vulkanen: je zou van de Amazone de Andes van Peru of Colombia inrijden. Het zal een
warme, vochtige, maar spannende race worden!

I study geodynamics, more speci cally the interaction between the
mantle and plate tectonic processes on the surface and on a very large
scale. As we can not go into the mantle, my computer models are based
on data from rocks all around the world that tell the story of plate
tectonics. Check our complete team.
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Erik van der Wiel

Etappe 8 | Lure – Planche des Belles Filles /
Ontsnapping uit de kookpot
Vrouwen

123 km

Bergen

Het Devoon: Invasie van het land, vissenoorlog, en het
land met actieve vulkanen

De laatste etappe van de Tour de France Femmes leidt het peloton naar de hoogste pieken en door
de oudste gesteenten, uit het Devoon. Het klimaat in de Vogezen, toen ten zuiden van de evenaar,
gedurende het Devoon zou je doen denken dat je rond de Rode Zee van tegenwoordig zou etsen:
een bloedhitte, droge
lucht, weinig vegetatie.
Aan de ene kant zou
het veilig zijn: geen
dieren die je voor de
wielen lopen, geen
vliegen in je ogen, geen
muggen die op je
bezwete lijf afkomen.

De eerste
stappen op
land
Aan de andere kant zou
er nauwelijks schaduw
zijn van vegetatie. Want in het Devoon waren landplanten pas net begonnen met de invasie van het
land, met hier en daar een verdwaalde spin of een myriapode die de zee uitkroop om zich te goed te
doen aan aangespoelde karkassen. Als je mazzel had zou je tegen een beest aan kunnen lopen die
een beetje op een krokodil leek, schuilend in ondiepe poeltjes en over het land strompelend op
onhandige pootjes: de voorouders van alle viervoeters op land, waaronder wij, probeerden hun
eerste stappen te nemen boven water

Vissenoorlog

fi

Het Devoon was een stille wereld, met alleen het ruisen van zand in de duinen. Geen liedjes van
vogels, geen tjirpende krekels, geen zoemende vliegen, niet eens de wind die door de toppen van
bomen ruist. Onze Devoonse voorouders wisten niet zo goed hoe ze moesten ademen op land, en
hun kelen waren nog niet in staat om te huilen of te blaffen. Maar zo het droge Devoonse land op de
roodgekleurde Sahara of Marsoppervlakken leek, de oceanen leken al verrassend veel op vandaag.
Zou je je snorkel opzetten en een duik in de onderwereld van de Devoonzee nemen, dan zou je zien

dat het wemelde van
de vis, met
weelderige
koraalriffen en
sponzen. Je zou je
afvragen of er een
oorlog woedde:
vissen zagen eruit
als onderzeeërs,
beslagen met dikke
pantsers, met met
ontzagwekkende
kaken die een
bijtkracht van een
chagrijnige
grizzlybeer hadden.

Het land van de actieve vulkanen
Maar er was nog iets verontrustenders dan pantservissen: de vogezen in het Devoon waren het land
van actieve vulkanen die gas en lava de atmosfeer en oceaan in dumpten en bedekte de aarde met

stof. Het leidde ook tot een toename van CO2 in de atmosfeer en dat leidde tot een Devoonse
opwarming van het klimaat. Dede gevolgen waren catastrofaal: enorme stukken van de oceaan
werden anoxisch – het water had nauwelijks of geen zuurstof. Vergelijkbaar met wat we voorspellen
voor de nabije toekomst leidde de toename van CO2 in de atmosfeer,de stijging van de temperatuur
en de anoxische condities tot het opkoken van de riffen. Mariene organismen werden gedecimeerd
in een van de grootste massaextincties in de geschiedenis. Het was hoog tijd om de kokende oceaan
uit te komen en het land te veroveren. Het leven op land lijkt vandaag gelukkig een stuk
makkelijker dan toen, hoewel de dames die de La Planche des Belles Filles oprijden vandaag zich
wellicht net zo worstelend wanen als hun Devoonse voorouders!

I am a palaeobiologist, so I try to understand evolutionary and
ecological processes through the lens of the rocks in which they have
been preserved. This is a journey from single crystals under an electron
microscope to biodiversity at the scale of entire palaeocontinents. I get
to share the joys of this journey with students, which is very rewarding.
Check our complete team.
Emilia Jarochowska

Geowetenschap?
Achtergrond
De eerste associatie die je misschien hebt met geowetenschap zijn de landschappen - van
hooggebergte en steile wanden in de Alpen tot de wijde open landschappen van noordwest
Frankrijk. Deze lanschappen, hun evolutie, de rivieren en gletsjers die er doorheen stromen, de aard
van de bodem, en de natuurrampen die op de loer liggen zoals aardverschuivingen, worden
bestudeerd door het veld van de geowetenschappen die we kennen als fysische geogra e. Processen
die de moderne landschappen hebben gevormd gebeuren doorgaans op tijdschalen van
honderdduizenden jaren of korter.
De wereld onder deze landschappen bevat een som van een veel langere geschiedenis, van
miljoenen of miljarden jaren. Geologische processen zoals sedimentatie en vulkanisme maken
kilometers-dikke pakketten gesteente. Die pakketten bevatten een archief van de geogra e, maar
ook van het leven en het klimaat in het verre verleden, in de vorm van fossielen en de chemische
sporen die ze bevatten. Aan de randen van tektonische platen worden deze gesteentepakketten
samengedrukt, geplooid en gebroken, opgeheven en geërodeerd. Ze worden begraven en veranderen
hun mineralogie, ze kunnen soms smelten, vloeistoffen migreren door de gesteenten, ertsen vormen,
aardbevingen gebeuren, vulkanen barsten uit. En dit gesteentearchief, en de reconstructie van de
lange aardse geschiedenis van de geogra e, het klimaat, het leven, de deformatie en mineralizatie
wordt bestudeerd door de geologie. Nog diepere processen kunnen we soms bestuderen door
gesteenten die vanuit de aardmantel omhoog komen in vulkanen, via geochemie, en processen op
diepte waar stenen het oppervlak niet van halen kunnen we achterhalen door te kijken naar golven
of magneetvelden, in de geofysica.
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Elke blog vertelt een kort verhaal over een geo-proces dat gerelateerd is aan de etappe van die dag.
Als je meer wil weten kun je ons op Twitter vinden. En als je meer wil weten over een studie
geowetenschappen, kom dan eens een kijkje nemen op de instituten waar de blogschrijvers werken,
door heel Europa. En misschien zien we je wel in het veld!

