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Het idee
Background
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 figuur gelinkt naar de bron.

Etappe 1 | Kopenhagen - Kopenhagen / Een rit
over een oercontinent
Mannen

13
km

Individule Tijdrit

Oercontinent
Balitica

De Tour de France 2022 brengt ons in de eerste drie dagen op Deense bodem. Die bodem bestaat uit
een tot wel 12 kilometer dik pakket met sedimenten die in de afgelopen 450 miljoen jaar zijn
gevormd, maar daaronder gaat een oud oercontinent schuil: Baltica. Baltica is nu een onderdeel van
het Euraziatisch continent, en strekt van de Atlantische kust van Noorwegen totaan de Oeral, en van
de Arctische oceaan tot de Zwarte Zee.

Wat is een
oercontinent?
Wat zijn oercontinenten
eigenlijk? Het zijn plakken
van ongeveer 30 kilometer
dikke korst die voor het
grootste deel bestaat uit
magmatische gesteenten
die ontstaan zijn boven
subductiezones. Zoals
onder die vulkaan in Tonga
die ontplofte afgelopen
winter. Dergelijke
gesteenten zijn lichter dan
de aardmantel, en als de
plaat waarop ze liggen in
een subductiezone
aankomt worden deze
gesteenten afgeschraapt in
gebergten, of doen ze de
subductie zelfs stoppen.
Dus hoewel
oercontinentgesteenten dus
wel degelijk over het
aardoppervlak bewegen
met de platen waar ze op
liggen, verdwijnen ze niet,
maar breken ze van het ene continent af en bewegen ze naar het andere continent toe, in een
eindeloze plaattektonische dans. Zo ook Baltica.

Avalonia
Zo’n 500 miljoen jaar geleden lag Baltica samen met het supercontinent Gondwanaland (waar Zuid
Amerika, Afrika, India, Australie en Antarctica toe behoorden) rond de zuidpool. Baltica bewoog
vervolgens met een ander oercontinent, Avalonia (bestaande uit delen van Ierland, Wales, en
Engeland, België, Nederland en Noord-Duitsland) naar het noorden en botste tussen de 450 en 400
miljoen jaar geleden met Laurentia (Noord Amerika en Groenland). Baltica en Avalonia botsten ook
met elkaar, en de breuklijn waarlangs dat gebeurde loopt rond de Deens-Duitse grens. Maar dus
onder een enorme stapel afzettingsgesteenten die uit Scandinavië en Zuid Duitsland is aangevoerd.
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Armorica
En Frankrijk? Dat is weer een ander fragment, Armorica. Armorica kwam zo’n 300 miljoen jaar
geleden tegen Avalonia aan. En het laatste stukje van Eurazië, Adria, kwam er pas in de laatste 50
miljoen jaar bij, en de breuklijnen waarlangs dat gebeurde vormen nu de Alpen. Dus hoewel
Denemarken-Frankrijk nu een dagje rijden is, zat er in de hoogtijdagen van Baltica een halfrond en
oceaan tussen!

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.
Douwe van Hinsbergen

Etappe 2 | Roskilde-Nyborg / Van het tijdperk
van de dinosauriërs naar het tijdperk van de
zoogdieren
Mannen

199 km

Hills

Danian

Het grootste deel van het
meer dan 12 km dikke
sedimentpakket dat de
Deense ondergrond
vormt kunnen we alleen
bereiken met diepe
boringen. Maar de
sedimenten die in de
laatste ~100 miljoen jaar
zijn gevormd zijn soms
ook te zien aan het
oppervlak. De
geologische kaart van
Denemarken (Figuur),
waarop de ‘jonge’
sedimenten en bodems
van de afgelopen miljoen
jaar zijn weggelaten, laat
zien dat de
sedimentpakketten dicht
onder het oppervlak
jonger worden van het
noorden en oosten naar
het zuidwesten. En op die
geologische kaart staat
een brede band
aangegeven die ‘Daniën’
van ouderdom is. En het
Daniën bevat een
bijzonder verhaal.

Daniën: het uitsterven van de dinosauriërs
De geologische tijdschaal is ingedeeld op basis van fossielen. Ieder tijdvak heeft een combinatie
van fossielen die alleen in dat tijdvak voorkomen, en zo kunnen we sedimentaire gesteenten
dateren. En ieder tijdvak is vernoemd naar een gebied. Het ‘Daniën’ is vernoemd naar Denemarken,
en is het eerste tijdvak van de Cenozoïcum, dat direct volgde op het laatste tijdvak van het Krijt, het
‘Maastrichtiën’, vernoemd naar Maastricht. En de overgang van het Maastrichtiën naar het Daniën,
66 miljoen jaar geleden, was een van de grootste veranderingen uit de geschiedenis van het leven:
het uitsterven van de dinosauriërs en de inslag van de Chicxulub meteorite in de Golf van Mexico.

Tijdens de etappe van vandaag starten de coureurs van het Krijt, in de wereld van de Mosasauriërs,
T-Rexen en Triceratopsen, maar ook de ammonieten, via deze catastrofale massa-extinctie naar de
barre, bijna onbewoonbare wereld van het vroege Daniën. Na de inslag van de Chicxulub meteoriet
ontstond een ‘impact winter’ waarin de aarde donker en koud was, plantengroei bemoeilijkt werd,
en 75% van het leven uitstierf. In dezelfde periode, maar ongerelateerd aan in de inslag, waren er
enorme vulkanische uitbarstingen die 20% van India onder een laag basalt stortten, en die de wereld
er ook niet bewoonbaarder op maakten. De dinosauriërs overleefden deze hel niet, maar uit hun
afstammelingen ontwikkelden zich de vogels. En de zoogdieren zagen uiteindelijk hun kans schoon.

De krijtkliffen van Denemarken
Deze aardse catastrofe is goed te bestuderen aan de Deense kust, niet ver van de startplaats van
vandaag. De krijtkliffen van Stevns Klint (zie foto) bevatten de beroemde overgang van kalksteen
dat zeer rijk aan fossielen is, via een dun kleilaagje met veel van het metaal iridium, dat maar
weinig op aarde voorkomt maar waar meteorieten rijk aan zijn en dat als spoor van de
meteorietinslag beschouwd wordt, naar een pakket gesteenten met maar heel weinig leven en
variatie in fossielen van het Daniën. Tegenwoordig wordt het Daniën veel bestudeerd om te
achterhalen hoe na een catastrofe het leven zich weer op kan richten… aangezien we met zijn allen
hard bezig zijn om er weer een te maken.

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 to a broad public. Lees meer
over Douwe.
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Etappe 3 | Vejle – Sønderborg / Het land dat
geleend is van de Noordzee
Mannen
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Denemarken jongste gesteenten - geleend land: sedimenten afgesleten uit de
hooglanden van Scandinavië

De laatste etappe op Deense bodem voert ons over de jongste gesteenten in de Deense ondergrond,
die stammen uit het Mioceen, zo’n 20-10 miljoen jaar oud. Toen deze sedimenten werden afgezet
was de Noordzee een binnenzee die tussen Noorwegen en Schotland door naar Denemarken liep,
maar niet naar Noord Frankrijk (zie guur). En in deze periode werd deze ondiepe zee volgedumpt
met zand en klei dat afgesleten werd uit de hooglanden van Scandinavië.

Geleend land
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De laatste etappe op Deense bodem voert ons over de jongste gesteenten in de Deense ondergrond,
die stammen uit het Mioceen, zo’n 20-10 miljoen jaar oud. Toen deze sedimenten werden afgezet
was de Noordzee een binnenzee die tussen Noorwegen en Schotland door naar Denemarken liep,

maar niet naar Noord Frankrijk (zie guur). En in deze periode werd deze ondiepe zee volgedumpt
met zand en klei dat afgesleten werd uit de hooglanden van Scandinavië.

Denemarken onder een ijskap
In de laatste honderdduizenden jaren van de Deense geologische geschiedenis stonden in het teken
van de ijstijden. Gedurende meerdere periodes kwam Denemarken geheel of gedeeltelijk

onder een pak ijs te liggen dat wel honderden meters dik was, en die zich in hun hoogtijdagen tot
midden Duitsland, Nederland en zuid-Engeland uitstrekten. Als de Deense landen niet onder het ijs
lagen werden ze bedekt door droge toendra’s en steppen, met daarop de beroemde Pleistocene
ijstijdbewoners zoals mammoeten. In de laatste 10.000 jaar zijn we van een ‘glaciaal’ naar een
‘interglaciaal’ gegaan en heeft het ijs zich teruggetrokken. Een van de effecten daarvan van het
verdwijnen van het enorme gewicht van een kilometer of meer aan landijs is dat de aardkorst
langzaam opveert. En tot de dag van vandaag komt ook Denemarken nog langzaam omhoog, met
een snelheid van een millimeter per jaar.
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 to a broad public. Read more
about Douwe.
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Etappe 4 | Duinkerken - Calais /
Michaelangelo’s heuvels en witte kliffen
Mannen

172 km

Heuvels

Fossiele plankton skeletjes

Iedereen die wel eens met de boot het Kanaal over is gegaan kent de kliffen van Calais. De etappe
van vandaag voert door het kalksteen- en mergelgebied van west Vlaanderen en Noordwest
Frankrijk. Over de heuvels en langs de kliffen. Deze gesteentes zijn afgezet tijdens het Laat-Krijt,
tussen de 90 en 66 miljoen jaar geleden.

Vorming van planktonskeletjes tijdens een ijsvrije periode
Het Laat-Krijt was een superwarm tijdvak. In die tijd was de zeespiegel 80 meter hoger dan
vandaag de dag, omdat het klimaat op aarde zó warm was dat al het water dat nu als ijs in de

poolijskappen zit, toen zeewater was. Bovendien lag Frankrijk toen 10 graden zuidelijker, in een
drogere klimaatzone. In feite zijn de kliffen van Calais gevormd in een soort subtropische ondiepe
zee met weinig sedimentaanvoer door rivieren – het weinige reliëf dat we nu uit deze regio kennen
lag door de hoge zeespiegel onder water. In die zee hebben plankton en ander zeeleven het heel
goed naar hun zin gehad. De kliffen bestaan vrijwel volledig uit microscopisch kleine fossiele
planktonskeletjes. Van kalk, vandaar dat de kliffen zo fel wit zijn.

Spectaculaire kustkliffen eroderen gemakkelijk
Zo langs de kust zien die kalkkliffen er spectaculair uit: vertikaal doemen ze op. Bij zulke vertikale
kliffen denk je snel aan keihard gesteente, maar niets is minder waar. Eigenlijk zijn de mergels van
de krijtrotsen bij Calais gemakkelijk te eroderen: door lichtzuur regenwater, door riviertjes die de

kalkmergel insnijden. Dit is ook de reden dat het in deze etappe veel op en neer gaat: de vele regen
die jaarlijks in dit gebied valt heeft dalen uitgesneden uit de zachte kalk. En hier komt dus een ander
funfact. Waar normaal gesproken gebergtes worden gevormd doordat tectonische platen op elkaar
botsen, en er een kreukelzone van die twee platen ontstaat (bijvoorbeeld de Alpen, maar daar komen
we nog), zien we in dit gebied reliëf omdat rivieren in het landschap hebben ingesneden. De
gesteentelagen van het Krijt zijn in dit gebied vrijwel horizontaal, en dus niet geplooid zoals in de
Alpen, maar het hoogteverschil is veroorzaakt door erosie. Dat kan soms venijnig steile hellinkjes
veroorzaken, zoals we ook kennen uit het Limburgse landschap, waar dit fenomeen zich ook
voordoet.

Getuigenheuvel: De Kasselberg

Er is nog een grappig geologisch fenomeen dat op de route wordt aangedaan: de Kasselberg, een
zogeheten getuigenheuvel. Het is de eerste klim van de etappe, na 28 km koers. Een getuigenheuvel
is een soort natuurlijk beeldhouwwerk. Hij zou zo door Michaelangelo kunnen zijn gemaakt: zijn
credo was dat je beeldhouwwerken moet bevrijden uit het blok door het weghalen van het
overtollige gesteente. Dat heeft de natuur ook gedacht bij het vormen van de getuigenheuvel bij
Kassel. De berg ligt in het landschap omdat de natuur het overtollige gesteente heeft opgeruimd, via
erosieprocessen. Kennelijk was het gesteente onder Kassel net iets harder dan het omliggende steen,
en omdat rivieren de weg van de minste weerstand kiezen is het omliggende gesteente geërodeerd,
en is de Kasselberg blijven liggen.

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 TdF-team.
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Etappe 5 | Lille - Arenberg / Vlaams Bekken en
ijstijden-löss
Mannen

155 km

Klinkers

Vlaams Bekken en ijstijden-löss

- In samenwerking met Patrick de Wever Het peloton trekt vandaag door het Frankrijk, een wijds landschap van akkers en weidegronden
waaronder sedimentaire gesteenten schuilgaan uit het bekken van Parijs en het Vlaams Bekken. Die
bestaan vooral uit zandstenen en schalies (samengeperste kleisteen), krijtkalk, en daaronder oude
gesteenten van Avalonia zoals diorieten - een soort graniet maar

dan zonder kwarts dat vormt in grote magmakamers - uit het Siluur (440 miljoen jaar geleden). En
deze gesteenten zijn afgedekt door pakketten löss: door de wind opgestuwde, zeer jnkorrelige, en
zeer vruchtbare sedimenten die vormden in de steppes ten zuiden van de reuzengletsjers van de
ijstijden. In Noord Frankrijk halen weinig gesteenten het oppervlak, maar heel ver onder het
oppervlak liggen ze niet: in steengroeves zijn ze bereikbaar.
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Gebouwengeologie

In vrijwel alle gebieden op aarde kun je de geologie van de ondergrond goed terugzien in
gebouwen. In ‘slecht-ontsloten’ gebieden - wat in geologische termen wil zeggen dat gesteenten
slechts sporadisch zichtbaar zijn aan het aardoppervlak - kun je een aardige indruk krijgen van de
samenstelling van de ondergrond door in dorpjes en stadjes naar de muren van gebouwen te kijken,
ook al ziet het er misschien wat typisch uit als je niet door de etalageruit kijkt, maar naar de pui
ernaast. Pas daarbij wel op dat je ‘oude’ gebouwen kiest - zeg, van voor 1950. In de gebouwen van
de laatste paar decennia komen de gesteenten van over de hele wereld. Zo is het zand dat gebruikt is
voor het kunstmatige ‘palmeiland’ in de Verenigde Arabische Emiraten afkomstig uit Australië. Het
gaat niet makkelijk zijn om over 10 miljoen jaar geoloog te zijn...

Blauwgrijze löss maakt rode baksteen
De geologie van Noord Frankrijk komt duidelijk tot uiting in de gebouwen langs de route van
vandaag. Een bekende bouwstijl zijn de ‘rouges-barres’, de rood-wit gebande muren. Deze bestaan
uit een rij spierwitte krijtgesteenten die we gisteren nog in de kliffen van Calais hebben gezien.
Daarop liggen drie rijen rode bakstenen,

die gemaakt zijn uit de löss die in de ijstijden is afgezet. Wist je overigens dat rode bakstenen niet
noodzakelijkerwijze uit rode klei zijn gemaakt? De meeste löss en klei is blauwgrijs van kleur, maar
als je die verhit tot boven de 700 graden oxideren de ijzermineralen die in de klei zitten, en die
kleuren de baksteen rood. En daarnaast bevatten de muren vaak blauwgrijze zandstenen (die als ze
verweren bruin worden). En bestaan de daken uit schalies, of dakpannen: dat is eigenlijk hetzelfde
spul, maar de eerste is geologisch gebakken, en de tweede door de mens.

Maar vandaag zal toch vooral in het teken staan van de nachtmerrie voor de mecaniciens die de
etsen moeten prepareren en repareren: de beroemde klinkerpaden van Noord-Frankrijk. Deze
paden, of ‘drèves’, een woord dat uit het Nederlands verbasterd is en ook ten grondslag ligt aan het

Engelse woord ‘drive’, zijn aangelegd door boeren in de omgeving die niet vast wilden komen te
zitten in de modder. Ze gebruikten daarvoor harde zandstenen, en de harde dioriet uit het Siluur van
Avalonia: de ‘por er van Henegouwen’, die in een steengroeve net over de Belgische grens
gewonnen wordt. ‘Por er’ wil zeggen dat er ‘klontjes’ in de stenen zitten, die in dit geval bestaan
uit plagioklaasmineralen. Dezebegonnen als eerste kristallen te groeien toen de magma afkoelde zogenaamde ‘eerstelingen’ of ‘phenocyrsten’. Maar ook de klinkerwegen van Noord-Frankrijk
kunnen niet achterblijven bij de vooruitgang: tegenwoordig worden ze gerepareerd met gesteenten
uit Scandinavië. En ze zijn beschermd: de lokale bevolking mag er vaak niet meer overheen rijden.
Dat mogen alleen de renners in het peloton dat van heinde en verre naar Frankrijk komt om te
racen.

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.
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De klinkerwegen van Parijs-Roubaix

Etappe 6 | Binche - Longwy / Een
'opgestroopte mouw' landschap
Mannen

220 km

Bergen

De Himalaya van Europa

In de eerste helft van de 6e etappe bevinden we ons op de noordelijke kusten van het Bekken van
Parijs, in het gebergte van de Ardennen. Dit ‘gebergte’ heeft tegenwoordig een hoogte van enkele
honderden meters, en is het terrein van ontsnappingen waarin de aanvallers succesvol kunnen zijn.

Een gebergte dwars door Europa

Maar toen de Ardennen vormden, zo’n 335-300 miljoen jaar geleden, was het een onderdeel van
een spectaculair gebergte dat van Polen via Duitsland naar de Ardennen liep, en van daar naar ZuidEngeland en aan de andere kant van de Atlantische Oceaan (die toen nog niet bestond) naar de
Apalachen van de oostelijke Verenigde Staten. Deze gebergtegordel vormde omdat een oceanisch
bekken (de ‘Rheïsche Oceaan) sloot door subductie tussen een continent in het (huidige) noorden
(Laurazië, waartoe Baltica en Avalonië behoorden) en een gedeformeerde gordel van kleine
continentjes die samen Armorica vormden (lees meer over Armorica: stage 1). Daartoe behoorden

de Franse kristallijne massieven van de Vogezen, het Centraal Massief, de Morvan, en het
Armoricaanse Massief van Bretagne.

Opgestroopte mouw: Afgeschraapte, geplooide sedimenten
De subductiezone tussen Armorica (Frankrijk) en Baltica-Avalonië (met België, Nederland,
Engeland, noord-Duitsland, en Denemarken) dook zuidwaards in de aardmantel. Toen alle
oceanische korst ondergedoken was werd Avalonië onder Armorica geschoven, en begon Armorica
als een bulldozer over Avalonië te schuiven. Aan de zuidkust van Avalonië waren in de loop van de
tientallen miljoenen jaren dikke pakketten zanstenen, kleistenen en kalkstenen afgezet in ondiepe
zeeën zoals
vandaag de dag in
het Great Barrier
Reef van Australië.
Die
gesteentepakketten
werden
afgeschraapt van
de rest van de
plaat, die onder
Armorica
verdween.
Vergelijk het maar
met een
opgestroopte
mouw die je over
je arm hebt
geschoven. Die
opgestroopte,
geplooide ‘mouw’
vind je nu in de
Ardennen. Maar
de ‘mouw’ van
sedimenten van
Avalonia was niet
een paar
millimeter dik,
zoals op je arm,
maar vele
kilometers.
Probeer je eens
een voorstelling te
maken van de krachten en de tijd die nodig zijn om zo’n pakket te plooien en op te breken en een
paarhonderd kilometer in elkaar te duwen in een hoog en breed gebergte (zie Figure cross-section).
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Een beetje zoals de Himalaya
In Azië ligt een gebergte dat vergelijkbaar is met Avalonië/Baltica, de Ardennen, en de Franse
Massieven (zie Figure maps): het Indiase continent (waar ook oudere continentale fragmenten en
oude subductiezones inzitten) schuift daar onder Azië. De zandstenen, kleistenen, en kakkstenen die
op India’s noordkust lagen zijn, en worden, daardoor afgeschraapt en opgeplooid als een mouw en
vormen nu het Himalayagebergte. De zuidelijke delen van Azië, in het Tibetaans Plateau, zijn
vergelijkbaar met de Franse Massieven, maar we zullen daar meer van zien in de etappe van
morgen, wanneer we de Ardennen verlaten de de Vogezen inrijden! Veel renners in het peloton
zullen blij zijn dat er 300 miljoen jaar erosie heeft plaatsgevonden in noord-Frankrijk sinds de
vorming van de Ardennen…anders hadden ze vandaag het Tibetaans Plateau moeten beklimmen!

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 to a broad public. Read more
about Douwe.
Douwe van Hinsbergen

Etappe 8 | Dole - Lausanne / Frankrijks
jongste gebergte
Mannen

186,5
km

Bergen

Frankrijks jongste gebergte

Na het kristallijne massief en de oude vulkanen van de Vogezen trekt het peloton vandaag door het
jongste gebergte van Frankrijk: de Jura. In het Juragebergte is het peloton vooral omgeven door,
onder het groen, witte gesteenten: kalken. Deze kalkstenen zijn afgezet in een ondiepe zee, net als
in het Bekken van Parijs in het noordwesten, en het Aquitaine bekken in het zuidwesten van het
land. En een aanzienlijk deel van deze kalkgesteenten stammen uit…juist, de Jura, de hoogtijdagen
van de ammonieten, tussen 201 en 145 miljoen jaar geleden.

Een geïsoleerd gebergte?
Maar waarom zijn deze gesteenten zichtbaar aan het oppervlak? We zitten hier vlak voor de Alpen,
en het voorland van de Alpen liggen helemaal vol met puin dat uit het gebergte afkomstig is.
Waarom in de Jura niet? Het antwoord hierop schuilt in de ondergrond. De Jura vormt een halve
maan die parallel ligt aan de rondlopende noordwest Alpen, maar die gescheiden is van het
Alpengebergte door een brede vallei in Zwitserland waarin het Meer van Neuchatel en het Meer van
Geneve ligt. In deze vallei is wel degelijk heel veel puin uit de Alpen afgezet - we noemen deze
puinformatie, die in rivieren en meren zijn afgezet ook wel ‘Molasse’, vooral afgezet in de
afgelopen 25 miljoen jaar. En deze Molasse heeft ook over de kalken van de Jura gelegen, maar
tussen 20 en 7 miljoen jaar geleden is het gesteentepakket van kalken en opliggend sediment in
elkaar geduwd, verplooid, en opgeschoven. Zomaar ineens?

Het kleine, jonge broertje van de Alpen
Nee, niet zomaar ineens. De Alpen plooigordel is ontstaan omdat Europa onder de Afrikaanse plaat
dook - daarover later deze Tour de France meer. Maar in dat proces werden de bovenste
gesteentepakketten van de Europese plaat afgeschraapt en opgestapeld, net als 250 miljoen jaar
eerder in de Ardennen, en werden de Alpen gevormd, waarbij de noordelijke en westelijke
gesteenten van de Alpen als jongste aan het gebergte zijn toegevoegd (aan de onderkant: gebergtes
groeien aan de onderkant). In het noordwesten lag het sediment op de Europese plaat op een dik
pakket ‘evaporieten’ (zout en gips, dat afgezet werd doordat het uit verdampend zeewater

neersloeg) uit de Trias, dat zo’n 220 miljoen jaar geleden gevormd werd in ondiepe zeeën in een
woestijnklimaat in centraal Pangea. En zout en gips is ontzettend zwak. Dus toen het pakket kalken
dat op die gipsen werd afgezet onder de Alpen schoof vormde die evaporieten een glijvlak, een
bananenschil. De kalken die er bovenoplagen werden tegengehouden door de Alpen, terwijl de korst
die eronder zat wel onder de Alpen door kon schuiven. Dat proces vond plaats onder de vallei
tussen Jura en Alpen. Maar in het noordwesten, waar de gipslaag weg was, of sterker was, en niet
verder wilde glijden werden de bovenliggende kalken in elkaar geduwd (het Juragebergte). In totaal
werd het Juragebergte tot 30 km in elkaar gedrukt, en die hoeveelheid verkorting nam af naar het
noordwesten en zuidoosten.

Namaken in het laboratorium
Om te laten zien hoe zo’n proces van ontkoppeling op een zwakke laag in zijn werk gaat, en hoe je
met één proces twee gebergtegordels kan maken, hebben we in het ‘Tectonics’ laboratorium in
Utrecht (het TecLab) de vorming van de Jura nagemaakt - speciaal voor GeoTdF!. In het lmpje
hieronder (zie website!) zie je hoe laag voor laag een model is gemaakt die de kalken en andere
sedimenten van de Jura voorstellen, en hoe het in elkaar drukken van dat pakket de plooigordel met
tussenliggende vallei kan maken. De niet-klimmers onder de renners hadden de etappe van vandaag
waarschijnlijk ook liever in een zandbakmodel afgelegd!
I am a geophysics student who likes to be outside and to be physically
active. I aim to use knowledge of geophysical tools to investigate
shallow-subsurface structures, especially those with immediate societal
or technological relevance. In the Tectonics Laboratory, we study plate
tectonic processes such as mountain building or earthquakes. Check the
Geo-TdF team.
Sjaak van Meulebrouck

As geologist I investigate processes that lead to deformation of the
Earth’s crust and lithosphere leading to the formation of mountain belts
or sedimentary basins. I do that by describing geological structures
through eld observations and by explaining these observations through
building and running physical scale models.
Ernst Willingshofer

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.
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Douwe van Hinsbergen

Etappe 9 | Aigle - Châtel / Microcontinent
Eiland Hoppen op de Fiets
Mannen

193 km

Bergen

Microcontinent Eiland Hoppen op de Fiets

fi

Vandaag voert de etappe van Aigle naar Châtel les Portes du Soleil, waarbij de renners door veel
van de belangrijkste geologische eenheden van de West Alpen etsen. De weg zal echter voor zowel
de renners als de nieuwsgierigen niet eenvoudig zijn. Bereid je voor op een bende, met renners die
hun benen testen op de langste klimdag tot nu toe in de Tour van dit jaar, en met fragmentjes van

continenten en microcontinenten, continentranden, en diepe oceanen die komen en gaan op een
allesbehalve goed-georganiseerde wijze. De renners zullen het grootste deel van hun dag bergop
rijden, maar zullen daarbij diepe oceanische bekkens inrijden en slechts een paar keer even boven
water komen om een hap lucht te nemen op gesteenten uit ondiepe oerzeeën en geïsoleerde stukjes
continentale korst.

Microcontinent - Het eenvoudige verhaal
Als we de laatste 50 miljoen jaar aan deformatie in deze regio van de Alpen reconstrueren, dan
komen we op een vrij eenvoudige geogra e uit die bestond uit twee continenten (Europa en GrootAdrië, onderdeel van de Afrikaanse plaat), twee continentale randen, twee oceanen die werden
gescheiden door een microcontinent (Briançonnais).
De subductie van de Europeese Plaat onder de Afrikaanse Plaat die leidde tot de botsing tussen deze
twee continenten heeft alle tussenliggende eenheden samengebracht en gedeformeerd in
spectaculaire plakken (‘dekbladen’) van geplooid gesteente, gescheiden door breuken. En langs
deze breuken zijn de dekbladen over elkaar heen geschoven en ten opzichte van elkaar verplaatst.
Als die deformatie rechtdoorzee was geweest, zoals de opgestroopte ouw die beschreven is bij
Etappe 7 (link), dan was het allemaal niet zo moeilijk geweest om ze in hun oorspronkelijke
con guratie terug te puzzelen. Van Noord naar zuid zouden we achtereenvolgens zijn
tegengekomen:

•
•
•
•

fi

•

A. Gesteenten van het Europese continent, waaronder de jongste sedimentaire gesteenten die
bestaan uit geërodeerd en getransporteerd zand en grind uit de Alpen (de Molasse die we
gisteren beschreven), maar ook van morenes en puin van gletsjers en ijskappen die ooit veel
groter waren dan nu);
B. Mariene sedimenten die afgezet zijn op de zuidelijke continentrand van Europa (die we in
de Alpen kennen als de ‘Helvetische dekbladen);
C. Diepmariene sedimenten en oceaankorst van de voormalige Valaisoceaan (die die
Onderste Penninische Dekbladen worden genoemd);
D. Kristallijne gesteenten van de korst van het Briançonnais microcontinent (de Middelste
Penninische Dekbladen);
E. Diepmariene sedimenten en oceanische korst en bovenste mantelgesteenten van de
Alpiene Tethysoceaan (zie etappe 11 voor meer informatie over deze gesteenten) (de
Bovenste Penninische Dekladen); en tot slot
F. Gesteenten die langs de noordrand van Groot Adrië zijn afgezet.

fi

•

Het verhaal is zelden eenvoudig
Gedurende de etappe van vandaag zullen de renners alle eenheden die hierboven beschreven zijn
tegen komen, behalve dan de gesteenten van de Afrikaanse plaat, waarvoor ze door zouden moeten
rijden naar de Zuid-Alpen en Dolomieten van Noord Italië. Maar terwijl de karavaan zich een weg
baant van Bülle naar Aigle and up to Châtel rijden ze niet van A naar B naar C naar D om dan op E
te nishen. In plaats daarvan sturen ze hun ets van A naar B, dan naar E, terug naar B, om via D bij
E terug te keren, en dan van C naar D naar B, naar A, weer naar B, om de eindigen in D. Het
grootste deel van de dag bevinden ze zich in diepe oeroceanen, om slechts sporadisch even boven te
komen voor een hap lucht op een eiland op een versplinterd microcontinent. Wordt de rust en orde
in het algemeen klassement van de eerste Tourweek net zo door elkaar gehusseld door deze
chaotische bende die het gevolg is van continentbotsing?

Waarom zo moeilijk?
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Hoe kan het zijn dat deze tektonische eenheden zo door elkaar heen liggen, schijnbaar zo chaotisch?
Als we proberen om de structuur van de Alpen te begrijpen en reconstructies te maken van de
geschiedenis van dit (of ieder ander) gebergte, dan moeten we ons realiseren dat erosie door rivieren
en gletsjers een groot deel van de oorspronkelijke ‘dekbladstapel’ heeft weggehaald. En dat

veel van de belangrijke structuren verborgen liggen onder het oppervlak. Bij geologische
reconstructies van gebergtegordels gebruiken we regels die helpen om de vorm van geplooide en
gebroken gesteentepakketten te voorspelen en te beschrijven, en we weten veel van het gedrag van
gesteenten tijdens deformatie. Veel kunnen we leren van het vergelijken van gebergtes, en van het
namaken van gebergtes en van gesteentedeformatie in het laboratorium (zoals we deden in de

etappe van gisteren (link). En computermodellen en methodes om via seismische golven de
ondergrond in kaart te brengen helpen om de ontzettend complexe structuur in kaart te brengen en
te begrijpen. Weet je bijvoorbeeld nog uit de beschrijving van de Jura van etappe 8 (link) dat
dekbladen en plooigordels normaalgesproken aan de onderkant aangroeien? Alle dekbladen die al
eerder tegen het gebergte waren aangeplakt (zoals eenheden C, D en E) kunnen daardoor ver
getransporteerd worden, en keer op keer opnieuw verplooid of zelfs uit elkaar getrokken
worden terwijl eenheden A en B onder het gebergte geschoven worden. Erosie verwijdert tijdens dit
process de van boven naar beneden gesteente, en zo kunnen er zelfs ‘eilanden’ (die we met een
Duits woord ‘klippen’ noemen) van exotische gesteenten boven op bergtoppen, en ‘vensters’
waarbij we door een bovenliggend dekblad in de onderliggende dekbladen gluren. Op deze manier
is het van oorsprong continue dekblad van de korst van het Briançonnais
microcontinent overgebleven als geïsoleerde plakjes gesteente in een zee van oceanisch gesteente
dat er later ondergeschoven is. Met al dat geworstel door oceanen moet de Tour ook maar eens een
water etscompetitie beginnen!

I am an Earth Scientist who harnesses the unique information encoded in the magnetic properties of
geological materials to study tectonic, climate, ecological, and environmental processes.
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Pete Lippert

Etappe 10 | Morzine les Portes du Soleil Megève / Aardverschuivingen en de Tour
Mannen

148 km

Heuvels

Aardverschuivingen

In de bergen, met hun steile wanden, kunnen soms grote pakketten gesteente en los sediment
langzaam, of ineens langs de berghelling omlaag glijden: zogenaamde aardverschuivingen. De
overblijfselen van aardverschuivingen zijn op vele plekken langs het parcours van de Tour de
France terug te vinden, met name langs de grote cols in de bergen. Aardverschuivingen komen voor

in alle berggebieden op Aarde. Een aardverschuiving is een beweging van gesteente en grond langs
een helling, waarbij dit kan vallen, glijden, of stromen (zie Figuur). Vooral dit laatste fenomeen
heeft aan bekendheid gewonnen bij de Tour de France kijker na etappe 19 in de Tour van 2019.
Toen werd de etappe afgebroken vlak onder de top van de Col de l’Iseran als gevolg van een
modderstroom die het parcours blokkeerde voor de neus van leider Egan Bernal.

De mechanismen die tot aardverschuivingen leiden

Een aardverschuiving ontstaat wanneer de neerwaartse krachten, met name de gravitatiekracht,
groter zijn dan de sterkte van de rots en grondmaterialen op een helling. Aardverschuivingen
kunnen ontstaan op hellingen die al op de rand van beweging staan na verzwakking van de
bodemsterkte door regenval, smeltende sneeuw, veranderingen in het waterpeil, stroomerosie,
veranderingen in grondwater, aardbevingen, vulkanische activiteit, verstoring door menselijke
activiteiten of een combinatie van deze factoren. Het is erg moeilijk om te voorspellen waar en
wanneer aardverschuivingen voorkomen, en helemaal voorkomen kunnen we ze niet. Hellingen met
een groot risico op aardverschuivingen kunnen worden gestabiliseerd door middel van een aantal
methoden, onder andere het verlagen van de helling, betere drainage zodat de helling niet verzadigd
raakt met water en zijn sterkte verliest, of het versterken van de helling met een combinatie van
beton en grondankers (zoals soms te zien langs bergwegen).

De dodelijke aardverschuiving in Passy
Vandaag komt de Tourkaravaan langs een van de meest rampzalige aardverschuivingen in de

I am a geomorphologist specialized in high-mountain processes on Earth and Mars. My main goal is
to minimize landslide and debris- ow hazards, by understanding and recognizing their triggers,
ow dynamics, erosion processes, and deposits. This quest has taken me from mountain ranges all
over the globe all the way to the mountains of Mars.
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Tjalling de Haas
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Franse geschiedenis, in het dorpje Passy nabij de Mont Blanc en aan de voet van de slotklim van
vandaag. In de nacht van 15 op 16 april 1970 wordt Passy getroffen door een catastrofale
aardverschuiving (zie Figuur). Deze aardverschuiving lijkt te zijn veroorzaakt door smelt van het
dikste pakket sneeuw in jaren. Het smeltwater is vervolgens geïn ltreerd is in de bodem wat heeft
gezorgd voor een afname van de bodemsterkte. Vervolgens is er een glijvlak ontstaan op de
overgang tussen rots en bodemmateriaal waarover een deel van de berghelling naar beneden is
gegleden met alle gevolgen van dien. De Passy aardverschuiving kostte het leven aan 71 personen,
met name kinderen, toen de aardverschuiving een deel van het sanatorium du Roc des Fiz
verwoestte. Ironisch genoeg werden kinderen tussen de 4 en 16 jaar juist opgenomen in dit
sanatorium om te herstellen van tuberculose in de gezonde berglucht. In 2019 is op de plek van het
voormalig sanatorium een gedenkmonument geplaatst (zie Figuur).

Etappe 11 | Albertville - Col du Granon / Een
rit door een voormalige subductiezone
Mannen

152 km

Bergen

Subductiezone

De etappe van vandaag is beide! Volg het peloton terwijl ze over de voormalige zuidgrens van
Europa rijden, door een geologische botsingszone waar fragmenten oceaankorst gevangen zijn in de
kreukelzone. Zie vervolgens hoe ze door een landschap rijden vol gesteenten die diep het binnenste
van de aarde ingetrokken zijn, 45 miljoen jaar geleden. Maar in de miljoenen jaren die erop volgden
zijn ze teruggekomen aan het oppervlak. Gesteenten zoals deze maken grote delen van de
ongelofelijke topogra e van de Alpen. Om deze dieptegesteenten te zien moet het peloton eerst een
serie Bergen over die tot 2600 meter hoogte reiken, op de Souvenir Henri Desgrange. Deze piek ligt
na tweederde van de etappe van vandaag en ligt op de grens tussen de Franse provincies Savoie en
Hautes-Alpes en staat toepasselijk bekend als het hart van de Franse Alpen. Deze klim is zeer de
moeite waard om de unieke gesteenten te zien die 70 km onder het aardoppervlak gevormd zijn.

De aarde is een hogedruk-pan en gesteenten zijn de
ingrediënten
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AAls de coureurs ongeveer 45 km van de 149 km van vandaag hebben afgelegd komen ze in de
heuvels aan de voet van de Alpen. Als het weer het toelaat, kijk dan eens uit naar gesteenten met
glimmende vlekjes die glinsteren in het zonlicht. Deze glinsterende mineralen zijn platige kristallen

van mica (ook wel ‘glimmers’ genoemd) die de vormingsgeschiedenis onder hoge druk van deze
gesteenten vertellen. Als stenen diep in de aarde worden begraven, door tektonische krachten,
reorganiseren de chemische elementen in die gesteenten zich door mineralen en mineraalstructuren
te vormen die bij die druk en temperatuur stabiel zijn. Dit process heet metamorfose. Als koude,

dichte oceaankorst onder lichtere continentale korst duikt in een subductiezone, dan ondergaan de
subducerende gesteenten hogedrukmetamorfose. Subductiezones brengen gesteenten van het
oppervlak duizenden kilometers diep de aarde in, maar soms komen gesubduceerde gesteenten
terug aan het oppervlak, zelfs van dieptes van meer dan 100 km, waar ze diamanten kunnen
bevatten! Hoewel de gesteenten langs het parcours van vandaag geen diamanten bevatten vinden
metamorf petrologen (de wetenschappers die deze mineralen bestuderen) ze misschien nog wel
bijzonderder. Elk metamorf mineraal is een getuige van de diepte, de temperaturen, en de
chemische omgeving waarin ze gevormd zijn. Door de chemie en de structuur van de metamorfe
mineralen te bestuderen kunnen geologen de tektonische condities in het verleden uitpuzzelen. Zo
weten we nu dat er een subductiezone lag op de plek waar nu de Alpen zijn, die gesteenten van
Europa naar het zuiden liet subduceren zo’n 45 miljoen jaar geleden. En terwijl de coureurs zich
tegen de Col du Telegraphe en de Souvenir Henry Desgrange op ploeteren rijden ze dieper en dieper
de oude subductiezone in die het kleine Valais oceaantje opvrat die bestond tussen Europa en het
Briançonnais microcontinent.

Subductiezones van vandaag
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OK, die gesteenten in de Alpen vormden 45 miljoen jaar geleden in een subductiezone. Nou en?
Zoals met alle aardwetenschappen helpt het bestuderen van gesteenten uit oude, inactieve systemen
ons om de processen die vandaag de dag actief zijn te bestuderen. Subductiezones beslaan 55000
km van de moderne plaatgrenzen, bijvoorbeeld langs de rand van Zuid Amerika, langs de Paci sche

ring naar de Aleoeten naar Japan, en naar Sumatra. Subductiezones recyclen continu oceanische
korst terug de aarde in, maken de grootste en gevaarlijkste aardbevingen (kom je er een van 8 of 9
op de schaal van Richter tegen? Dan kun je er gif op innemen dat dat een subductiezone was) en
bevatten de meest explosieve vulkanen (weet je nog, Tonga, in januari 2022?). Het bestuderen van
subductiezones in het gesteentearchief geeft ons inzicht in waarom en hoe deze aardbevingen
plaatsvinden, wat het vulkanisme precies veroorzaakt, en hoe vaak deze destructieve rampen
gebeuren. Hoewel deze rampen een enorme impact hebben op de maatschappij zijn ze in
geologische tijd niet meer dan hikjes. Maar deze laten ons zien hoe de aarde als een soort levend,
ademend mechanisme zich door de tijd beweegt. En het tijdelijke eindproduct van al dit tektonisch
geweld biedt de mogelijkheid voor spectaculaire wieleretappes!

My goal is to gure out how subduction zones get started, and after they start, how they change
through time. I combine structural geology in the eld and mineral and isotope chemistry in the lab
(metamorphic petrology and geochronology) to reconstruct plate tectonic histories from ancient
subduction zones. I’ve studied rocks from Greece, Oman, and Quebec, and I'm adding to the list!
Check the GeoTdF-team...
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Alissa Kotowski

Etappe 12 | Briançon – Alpe d’Huez / Buigen,
plooien, falen en breken op Alpe d’Huez
Mannen

165 km

Bergen

Brosse deformatie & buigen, plooien, falen en breken op
Alpe d’Huez

Vandaag rijdt het peloton de laatste etappe door de Alpen en dat belooft vuurwerk op de anken van
de Galibier, de Croix de Fer en Alpe d’Huez. De renners starten in de dekbladen van de Alpen die
afgeschraapt zijn van de Valais Oceaan en het Briançonnais microcontinent (zie etappe 9 en etappe
11) en rijden vervolgens door de gedeformeerde rand van Europa waarin de Croix de Fer en de Alpe

d’Huez liggen. Gedurende de ritz al het peloton door gesteenten rijden die de twee soorten
deformatie van gesteenten en gesteentepakketten hebben ondergaan. Deze deformatie kan
plaatsvinden op schaal van een millimeter of op schaal van een gebergte. Gesteenten langs de
etappe zijn in sommige plekken gebroken – bijvoorbeeld waar dekbladen via opschuivingsbreuken
over elkaar zijn geschoven (zie etappe 9), of waar korst uit elkaar getrokken is en
gesteentepakketten van elkaar afgeschoven zijn. Dit soort gedrag heet brosse deformatie en gebeurt
als de stress die op een gesteente wordt uitgeoefend groter wordt dan de sterkte: het gesteente zal
falen en breken. Als gesteenten falen, breken, en plotseling langs de breuk verschuift, dan
veroorzaakt dit een aardbeving.
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Aan de andere kant kunnen gesteenten ook plooien, en die maken mooie patronen op centimeter-, of
kilometerschaal. Dergelijke vervorming heet ductiele deformatie, of stroperige deformatie, en
gebeurt als stress een gesteente doet vloeien. Ductiele deformatie is langzaam en geleidelijk,
veroorzaakt geen aardbevingen, en is het belangrijkste mechanisme van deformatie in de
aardmantel. Maar aan het oppervlak, afhankelijk van de eigenschappen van het gesteente en de
snelheid en hoeveelheid aan verplaatsing, kunnen gesteenten beide vormen van deformatie
ondergaan. An dat is wat er gebeurd is langs de route van de etappe van vandaag.

Galibier – een enorme plooi boven een breuk
De Galibier is een berg die een onderdeel is van het Briançonnais dekblad – de dikke plak gesteente
die afgeschraapt is van het microcontinent (zie etappe 9) en die begraven is geweest tot grote diepte
(etappe 11). Dit dekblad is via breuken gescheiden van de onderliggende en bovenliggende
eenheden, maar intern is het dekblad verplooid in enorme, vlakliggende plooien. In de schets in de
Figuur kun je zien dat de Col de Galibier in een enorme, valkliggende plooi ligt. De Alpen zijn
bekend om dit soort enorme structuren die de grootsheid van de puinhoop illustreren die je krijgt als
twee continenten botsen. Deformatie zoals deze vereist dat kilometers-dikke gesteenteplakken zich
als tandpasta gedragen om tientallen kilometers aan deformatie te accommoderen.

Plooien op Alpe d’Huez
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De beroemde berg Alpe d’Huez is waarschijnlijk de bekendste col van de Tour de France, een van
de meest heroïsche klimmen in de wedstrijd. Maar de foto van de Alpe d’Huez die je hier ziet heb je
waarschijnlijk nog niet eerder gezien. De Franse geoloog Thierry Dumont en zijn collega’s laten op
deze guur zien dat de Alpe d’Huez een onderdeel is van een enorme plooi die groter is dan de hele

berg. Gesteentelagen van Jura (Lias) ouderdom, die vergelijkbaar zijn aan de gesteenten die we in
het Juragebergte zijn tegengekomen, zijn verplooid en staan verticaal langs bijne de hele route. En
deze plooi is niet bepaald eenvoudig: het gedetailleerde werk van de Franse geologen heeft laten
zien dat de plooiing hier plaats heeft gevonden in ten minste vier verschillende fases en richtingen.
De gesteenten zien eruit als een opgefrommelde handdoek die je na gebruik in een hoek hebt
gegooid. Op schaal van de hele Alpen is de plooi van Alpe d’Huez niet meer dan een detail. Maar
het is een detail dat de snelste klimmer op de anken (Marco Pantani) bijna 37 minuten kostte om
tegenop te rijden. En toen was hij slechts halverwege de plooi. Laten we zien wat de klim van
vandaag zal brengen: wie zal plooien, wie zal falen en breken, en wie zal buigen zonder te barsten?
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I am a geoscientist specializing in paleomagnetism, geochronology, and stratigraphy. I develop
palaeogeographic, paleoenvironmental, and paleolandscape reconstructions. My current projects
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focus on: - ocean and marine connectivity, the evolution of ocean passages and sea-straits; connectivity-driven environmental changes, in deep oceans and epicontinental seas; - landlocked
basins - paleoenvironmental evolution and reconnections with the global ocean.
Dan Palcu

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.
Douwe van Hinsbergen

Etappe 13 | Le Bourg d'Oisans - SaintÉtienne / Messiniaanse Zoutcrisis
Mannen

195 km

Heuvels

Messiniaanse Zoutcrisis

De rit van Bourg d’Oisans naar Saint Etienne voert van het voorland van de Alpen naar het
Kristallijne Massief van het Centraal Massief, en steekt daarbij de Rhône Vallei over. Van de vallei
van vandaag de dag zullen de renners niet bijster onder de indruk zijn, maar dat zou in het verleden
wel anders zijn geweest! De Rhône vallei ligt in het voorland van de Alpen en wordt vooral gevoed
door water en sediment dat vooral uit de Alpen, maar ook uit het Centraal Massief afkomstig is.

Daardoor lijkt de Rhône een rivier als zovele, die een gebergte afwatert en sediment naar de
dichtstbijzijnde zee afvoert, in dit geval de Middellandse Zee. Maar de Rhône heeft in de
geologisch recente geschiedenis, van de afgelopen 6 miljoen jaar, een spectaculaire ontwikkeling
doorgemaakt die geleid heeft tot tot de ondergrond waar de wijnkenner de vingers bij a ikt!

Het ideaalpro el van een rivier

fl
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Rivieren zoals de Rhône ontspringen doorgaans in gebergten en stromen naar de zee. En daarbij
maken ze een soort ideaal pro el dat eruit ziet als een grote skischans: aan de bron stromen rivieren

steil naar beneden, en slijten ze in, maar naarmate de rivier dichter bij de monding komt gaat de
bedding steeds vlakker liggen. Stroomafwaards gaat de rivier daarbij steeds langzamer stromen,
wordt breder, en verandert van een bergbeek, in een zogenaamde ‘vlechtende’ rivier vol grind, naar
een meanderende rivier die traag door laagland stroomt, en uiteindelijk een delta maakt (Figuur).
Als de rivierbedding niet steil genoeg is, dan gaat de rivier daar inslijten. Als de bedding te steil is,
dan wordt er sediment afgezet om het vlakker te laten lopen. Veranderingen van het zeeniveau aan
de monding van de rivier heeft dus een belangrijk effect op de hele rivier: als het zeeniveau omhoog
gaat, dan schuift de monding van de rivier landinwaarts en wordt de oude bedding bijna overal te
stijl: de rivier zal dan zand en klei op land gaan afzetten. Maar als het zeeniveau daalt, dan zal de
rivier bijna overal gaan insnijden.

Messiniaanse Zoutcrisis: Het verdampen van de Middellandse
Zee
Het ideaalpro el van de Rhône wordt dus beïnvloedt door de zeespiegel in de Middellandse Zee. De
Middellandse Zee heeft op veel plekken oceanische korst, en is daar kilometers diep. Maar de
connectie naar de grote, Atlantische oceaan is maar een heel smal en ondiep straatje, de Straat van
Gibraltar, en door tektonische bewegingen tussen Marokko en Spanje werd de Middellandse Zee
zo’n 5 en een half miljoen jaar geleden, tijdens de Messiniën periode, helemaal afgesloten van de
wereldzeeën. En omdat de rivieren die de Middellandse Zee van water voorzien, zoals de Rhône en
de Nijl, veel minder water aan kunnen voeren dan dat er verdampt, ging het zeeniveau van de
Middellandse Zee dus almaar omlaag. Dat proces is nu gaande in de

Dode Zee, waarvan de zeespiegel vandaag de dag 427 meter onder mondiaal zeeniveau ligt (!!) en
die ontzettend zout is. De Middellandse Zee werd tijdens het Messiniën dus lager en lager, en er
werden dikke pakketten gips en zout afgezet in die tijd: de zogenaamde Messiniaanse Zoutcrisis.
Door tektonische processen zijn die pakketten nu soms zichtbaar op land in landen rondom de
Middellandse Zee, zoals Griekenland, Italië en Spanje (zie foto). Veel geologen denken dat het
waterpeil wel een kilometer of meer zakte (zie de Twitter video’s).

De Grand Canyon van de Rhône
De Rhône en haar zijrivieren, zoals de Ardèche, reageerden op deze extreme zeespiegelverlaging
door een soort ‘Grand Canyon’ in te slijten, die tot meer dan 500 meter diep werd. Dat ging
geologisch gesproken razendsnel, binnen honderdduizend jaar. Ongeveer 5.3 miljoen jaar geleden
opende de huidige Straat van Gibraltar en vulde de Middellandse Zee zich weer met zeewater (zie
videos). De diep ingesleten Rhônekloof liep dus vol met zeewater, en die werd in de miljoenen
jaren die erop volgden opgevuld met grind, rijk in kwarts uit de Alpen en het Centraal Massief, dat
door de Rhône werd aangevoerd. Op deze kwartsgrinden gedijen druiven zoals de Châteauneuf-duPape overigens uitstekend! Maar zou de Tour tijdens het Messiniaanse crisis hebben
plaatsgevonden, dan zouden de druiven voor de niet-klimmers knap zuur geweest zijn!

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 the TdF-team for more info.
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Etappe 14 | St. Etienne - Mende / Vulkanisme
in het Centraal Massief
Mannen

195 km

Heuvels

Vulkanisme in het Centraal Massief

Etappe 14 zal het peloton door het oostelijke deel van het oude Centraal Massief gebergte leiden,
waar ook jong (voor een geoloog) vulkanisme voorkomt. Het grondgebergte van het centraal
massief is gevormd tijdens de botsing tussen de continenten Armorica en Laurasië tijdens de
Hercynische gebergtevormingsfase tussen 335 en 300 miljoen jaar geleden. De kristallijne
gesteenten van het grondgebergte zijn meestal van granitische samenstelling en zijn gevormd door
het afkoelen van
grote magmakamers die ontstonden als gevolg van subductie van tektonische platen en de botsing
van continenten. De granieten zaten tijdens de botsing diep in de korst van het gebergte maar zijn
omhooggekomen en door 300 miljoen jaar erosie aan het oppervlak komen te liggen. De start en
nish van etappe 14 leidt grotendeels over het kristallijne grondgebergte van het Centraal Massief
(zie Fig).

Jong vulkanisme
Na 300 miljoen jaar erosie begon er een nieuwe fase van vulkanisme in het Centraal Massief.
Wetenschappers begrijpen niet helemaal waarom dit vulkanisme ontstond: sommigen denken dat
het geassocieerd is met het uitrekken van de korst van centraal Frankrijk (waardoor ook de
Rhoneslenk ontstond), anderen denken dat er een pluim van heet mantelmateriaal omhoogkwam
onder het Centraal Massief, zoals onder de Canarische Eilanden waaruit de eruptie van La Palma
vorig jaar ontstond. In elk geval werd de aardmantel onder het Centraal Massief voor een deel
gesmolten en dit gesmolten gesteente steeg op als magma. De vulkanische activiteit aan het
oppervlak begon in het Vroeg Mioceen rond 23 miljoen jaar geleden en is pas rond 1000 voor
Christus gestopt met de uitbarsting van de jongste vulkaan. Het centraal massief telt ongeveer 400
vulkanen die zijn opgedeeld in zeven vulkanische hoofd provincies, waarvan de bekendste de
Chaîne des Puys met de Puy de Dôme, daarna de Mont Dore, Cezallier, Cantal, Aubrac, Devez and
Velay Oriental (zie Figuur). De Puy de Dôme is een klim van de buitencategorie waar renners als
Coppi, Bahamontes, Gimondi, van Impe, en Zoetemelk successen vierden.

Vulkanen in het landschap

Het vulkanisme tijden het Mio-, Plio- en Pleistoceen varieerde sterk in karakter van zeer explosief
tot effusief dat heeft geleid tot zeer verschillende types vulkanen in het landschap. Explosief
vulkanisme

ontstaat door taai, stroperig magma en vormt doorgaans steile vulkanen bestaande uit
vulkaankoepels. Indien er sprake is van interactie met water kan een uitbarsting echter ook gepaard
gaan met een enorme explosie (zoals in Tonga afgelopen winter) en leiden tot het ontstaan van een
diep gat waarin een kratermeer ontstaat: een zogenaamde ‘Maar’. Effusieve uitbarstingen ontstaan
als het magma makkelijk vloeit, zoals in La Palma en IJsland, en vormen relatief vlakke
schildvulkanen, lava plateaus, en/of slakkenkegels. Het vulkanische gebied van het Centraal
Massief bestaat dus uit grote vulkaanstructuren die lijken op de Etna (De Cantal Vulkaan was zeker
twee keer zo groot als de Etna), vulkanische vlakten, vulkaan koepels, kegels en maars. Ongeveer
halverwege Etappe 14 zal het peloton door Puy en Velay rijden; een stadje dat gebouwd is op een
oude geërodeerde vulkaan. Rechts van het traject staan twee ‘vulkanische nek’ rotsen; de
overblijfselen van een magmatoevoerkanaal binnen in een vulkaan. Eerst zien we de ‘St Michel de
Aiguille’ met een kapel op de top daarna de “Rocher Corneille’ met de Kathedraal ‘Notre-Dame de
Puy’. Dus wordt de etappe van vandaag gewonnen door een explosief type (Mathieu van der Poel,
Wout van Aert)? Of is het meer iets voor een langdurig vloeiende uitbarsting? (Thomas de Gendt,
Nance Peter)?

I am a deep Earth geochemist using the composition of volcanic rocks to
understand large-scale tectonic processes that control deep elemental
cycles. I am specalised in analysing compositions of very small (<1mg)
samples using advanced mass-spectrometry techniques. I analyse
magmatic minerals, but also dust in ice-cores, precious archaeological
artefacts and/or famous paintings. Check the Geo-TdF-team-2022.
Janne Koornneef

Etappe 15 | Rodez – Carcassonne / Het element
Lithium
Mannen

205 km

Vlak

Het element Lithium

De etappe van vandaag is vooral vlak, maar de renners rijden door een gebied dat ooit een groot
gebergte was. Het peloton start in Rodez dat half gebouwd is op kristallijne gesteenten
(voornamelijk granite, oude magmakamers die onder explosieve vulkanen vormen). De andere helft
is gebouwd op sedimentaire gesteenten die in het Perm zijn afgezet (299-252 miljoen jaar geleden)
bovenop het
Centraal Massies. Van daaruit
vindt de Tour zijn weg door de
sedimenten van het Aquitaine
en Carcassonne Bekken, die
afgezet zijn in ondiepe zeeën
en rivieren gedurende de
laatste 200 miljoen jaar. Maar
tussen die twee bekkens ligt
een smalle zone die bekend
staat als “la Montagne Noir”,
waar de zuidelijkste uitlopers
van het Centraal Massief te zin
zijn. En deze ‘Zwarte Berg’
herbergt een afzetting die nogal
in trek is vandaag de dag.

Laad je batterijen
op op de Zwarte
Berg
Het Centraal Massief, en de Zwarte Berg, representeren een groot areaal aan gesteenten die ooit zo
heet zijn geweest dat ze begonnen op te smelten, tussen 320 en 300 miljoen jaar geleden, gedurende
de ‘Variscische’ gebergtevormingsfase tijdens welke het supercontinent Pangea vormde. De
gesteenten in de Zwarte Berg lagen toen begraven tot een diepte van ~20 km waar ze onderhevig
ware naan temperature van zo’n 700°C. En onder dergelijke omstandigheden beginnen sommige
mineralen te smelten. Uit dergelijke gedeeltelijk gesmolten gesteenten (die we migmatieten
noemen, zie etappe 17) komt granitische magma die vol elementen zitten die het wel prettig vinden

om gesmolten te zijn (zogenaamde ‘incompatibele elementen’). Als zo’n magma vervolgens afkoelt
en kristalliseert vormt vaak gesteente met enorme kristallen (soms met doorsnedes van tientallen
centimeters) dat we pegmatiet noemen. En dergelijke pegmatieten, die in de Montagne Noire
voorkomen, zijn rijk in incompatibele elementen en kunnen ertsen vormen.

Lithium erts
Sommige pegmatieten in de Montagne Noire bevatten mineraalafzettingen die zo rijk zijn in
elementen die we nodig hebben voor economische doeleinden dat ze ertsen vormen. Dat is
bijvoorbeeld het geval met de Brassac pegmatite. Deze bevat kwarts, veldspaat, muscovite en
toermalijn, veel voorkomende mineralen in pegmatieten. Wat bijzonderder is, is dat deze pegmatite
ook lepidoliet en elbaiet bevat. Deze twee mineralen hebben niet alleen een ongewone naam waar
de meesten van ons nog nooit van gehoord hadden, maar bevatten ook een chemisch element waar
grote behoefte aan is: lithium. En als eem pegmatiet rijk is aan lithium, dan bevat het vaak ook
andere chemische elementen zoals niobium, tantalum, cesium en tin. Deze elementen staan allemaal
op de lijst van essentiele elementen voor de economie van de Europese Unie. Ook andere granieten
en pegmatieten van het Centraal Massief zijn lithiumertsen, zoals de Beauvoir Graniet en de Monts
d’Ambazac pegmatieten.

Lithium en groene technologie
Het vinden van een ertsafzetting levert vaak gemengde gevoelens op. Aan de ene kant hebben we
lithium hard nodig voor de industrie, waar het gebruikt wordt om keramiek en glas harder te maken,
maar waar het ook een belangrijk onderdeel is voor batterijen. De groene energie revolutie heeft de
vraag naar lithiu, enorm doen toenemen, en ook veel andere elementen zijn nodig voor electrische

apparaten, zonnepanelen, en windturbines. Aan de andere kant vereist het winnen van deze
mineralen dat er mijnen en steengroeves geopend worden die de lokale natuurlijke omgeving onder
druk zetten. Het debat tussen de kosten en baten zal de komende jaren vermoedelijk alleen maar
toenemen. De renners zullen vandaag geen steengroeves openen, maar de Montagne Noire alleen
maar op etsen. Boven aangekomen kunnen ze hun batterijen opladen voor de afdaling en de sprint
naar Carcassonne!
I am a metamorphic petrologist and a eld geologist. I have training in
numerical modeling of geodynamics processes. I love to be outside
hammering rocks before preparing them for EPMA analysis. For a few
years I have now specialized in the behavior of metal elements during
the melting of rocks. Check the Geo-TdF-team-2022.
Alexis Plunder

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.
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Douwe van Hinsbergen

Etappe 16 | Carcassonne – Foix / De
wijngaard-dinosaurus
Mannen

179 km

Heuvels

De wijngaard-saurus van de Aude

Bij de rit van Carcassonne naar het zuiden, gaat het eerste stukje door het dal van de Aude. Bij
Limoux buigt de route naar het westen, en gaandeweg komen de eerste uitlopers van de Pyreneeën
in zicht. De Pyreneeën vormen de kreukelzone die ontstond doordat Iberië onder Europa schoof.
Erosie van de opgeheven zuid-rand van Europa in Zuid Frankrijk heeft ervoor gezorgd dat
gesteenten van tientallen miljoenen jaren geleden het oppervlak weer bereiken, en die vertellen ons
nu een verhaal van het Krijt.

Vorming van de
Pyreneeës
De voorlopers van wat we
nu de Pyreneeën noemen,
begonnen al aan het einde
van het dinosaurustijdperk,
dus aan het einde van het
Krijt omhoog te komen. De
zeespiegel stond toen een
heel stuk hoger dan
vandaag want er lag geen
ijs op de polen, en daarmee
was Europa voor een
belangrijk deel bedekt door
een ondiepe, tropische zee.
Op de verschillende
eilanden die daar bovenuit
staken, zoals de kristallijne
massieven van centraal
Frankrijk, leefden allerlei
dinosauriërs. Toen de
Pyreneeën omhoog geduwd
begonnen te worden, legden
rivieren aan de voet van dat
nieuwe gebergte dikke

pakketten zanderige en modderige afzettingen neer. Soms, heel soms, raakte ook een dinosaurusbot
of zelfs een heel skelet daaronder bedolven. Een deel van de route komt door deze rood-oranje
gekleurde afzettingen, waar nu vaak wijngaarden op staan – onder meer bekend van de Blanquette
de Limoux, een nogal zoete belletjeswijn.

De wijngaard dinosaurus

Iets ten zuiden van Limoux, in de omgeving van Espéraza, zijn uit die rood-oranje afzettingen
talloze resten van dinosauriërs gevonden. Eén soort is zelfs naar de wijngaarden vernoemd: de
titanosauriër Ampelosaurus atacis, een middelgrote langnekdino die een bijzonder jasje van
pantserplaatjes aan had is bekend van de opgraving uit Campagne-sur-Aude. “De wijngaard-saurus
van de Aude”, betekent de naam letterlijk. De fossielen zijn te zien in het dinosaurusmuseum in
Espéraza. Wij zetten ons geld vandaag in op de langste renner van het peloton, vooral als hij met
een titanium frame rijdt!

My research focuses mainly on tetrapods from the Age of Dinosaurs; I
have a particular interest in dinosaurs, mosasaurs and fossil trackways. I
currently work on T. rex and Triceratops from North America, and on
mosasaurs from Angola. Check the Geo-TdF team.
Anne Schulp

Etappe 17 | Saint Gaudens - Peyragudes / Een
rit door gesmolten aardkorst
Mannen

130 km

Bergen

De Pyreneeën: Een rit door gesmolten aardkorst

This mountain stage brings the riders close to the center of the Pyrenees.

Jonge gesteenten in het Pyreneese voorgebergte
Deze bergrit brengt de renners dicht bij het middelpunt van de Pyreneeën. In een oost-west richting
noemen geologen dit de Centrale Pyreneeën, en van noord naar zuid de ‘Axiale Zone’. Dit is het
deel van het gebergte met de hoogste pieken, boven de 3000 m. De renners rijden westwaards van
Saint-Gaudens langs de grens tussen het Pyreneese voorgebergte (met gesteenten van ongeveer 100
miljoen jaar oud) in het zuiden en de jongere erosieproducten van de Hoge Pyreneeën, die al
tientallen miljoenen jaren, en nog steeds, worden afgezet in het noorden. Na ongeveer 40 km draait
het peloton zuidwaards en begint door nog oudere gesteenten te rijden.

De oudere en hetere gesteenten van de Pyreneeën in
Na Arreau nemen de renners een omweg naar het westen, en volgen een halve circle die ze dicht bij
de Graniet van Néouvielle brengt (eigenlijk is het een granodioriet, waarin iets minder silica zit

dan in een normale granite). Dit is een enorme, 300 miljoen jaar oude magmakamer. De rit eindigt
met een aantal klimmen door nog oudere sedimenten van de Axiale Zone, naar Peyragudes. Dit deel
van de Pyreneeën vertoont spectaculair bewijs voor twee gebergtevormings-cycli. Eerst de
Hercynische gebergte vorming, die 300 miljoen jaar geleden plaatsvond tijdens de vorming van
Pangea, en daarna de ‘recente’ Alpiene cyclus die het beste te zien ias in het Gavarnie gebied.
Gedurende de Hercynische cyclus werden oude sedimenten, die vooral uit het oercontinent
Gondwana werden aangevoerd, begraven tot 10-20 km diepte, waar ze werden opgekookt tot
temperaturen tussen 300 en 700°C. De gesteenten veranderden daardoor in nieuwe
mineraalsamenstellingen (een process dat metamorphose heet), en grote mineralen werden gevormd
die je kunt zien met het blote oog, zoals bijvoorbeeld andalusiet, stauroliet en sillimaniet.

Het smelten van de diepe Pyreneeën
Bij de hoogste temperaturen die gehaald werden begonnen gesteenten aan een bijzonder proces dat
we ‘partieel smelten’ noemen. We weten al sinds de bronstijd dat gesteenten niet ineens

helemaal smelten. In plaats daarvan smelten sommige metalen en mineralen bij lagere temperaturen
dan andere. Tin en lood smelten bijvoorbeeld bij veel lagere temperaturen dan koper. Naast deze
metalen (of metaalsul des) zijn de meeste mineralen zogenaamde ‘silicaten’. Sommige combinaties
van silicaatmineralen smelten bij 650-700°C. Als de ‘smelt’ vervolgens ontsnapt kan het hoger in de
gesteentestapel samenkomen in grote graniet (of granodioriet) lichamen. Mineralen met een hogere
smelttemperatuur blijven achter in het grondgesteente, en dat noemen we ‘restiet’. Op veel plekken
blijft ook een beetje van de smelt achter, en het gesteente vormt dan banden of klodders restiet en
smelt. Dat gesteente noemen we migmatite. Sommige van de mooiste daarvan zijn zichtbaar en
Gavarnie, en in valleien iets ten zuiden van de nish. En daarvan kun je prachtige aanrechtbladen
maken!

I am a geologist who specializes in high-temperature processes in the
deep continental crust. My motto in research and teaching is that
knowing the history of our planet will help making reasonable
predictions about our future. Main professional passions are eldwork,
microscopy of rocks, and teaching. Check the Geo-TdF-team-2022.
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Leo Kriegsman

Etappe 18 | Lourdes – Hautacam / De 2006
Seismische crisis van Hautacam
Mannen

143.5
km

Bergen

De aardbeving van Lourdes: De seismische crisis van
Hautacam

De plaats van vertrek in de etappe van vandaag werd op 17 November 2006 opgeschrikt door een
magnitude ML 5.0 aardbeving, die wijd werd gevoeld maar gelukkig niet veel schade veroorzaakte.
De aardbeving gebeurde zo’n 10 km ten zuiden van Lourdes (Figuur 1) op een diepte van 9.7 km en
werd gevoeld van Bordeaux to Barcelona. In de dagen na de aardbevingen waren er meer dan 250
naschokken, kleinere bevingen die een breukvlak met een oppervlakte van zo’n 1250 voetbalvelden
oplichten.

De seismische crisis van Hautacam uitgelegd

De aardbeving gebeurde langs een zogenaamde ‘afschuivingsbreuk’, een breuk die het uitrekken
van de korst accommodeert, waarbij een bovenliggend blok afschuift van een onderliggend blok. In
dit geval duikt de afschuivingsbreuk naar het noorden, wat laat zien dat de Pyreneeën in noordzuidrichting worden uitgerekt. Dat lijkt een beetje raar aangezien het Pyreneese gebergte gevormd
is door noord-zuid verkorting. Die verkorting is echter 20 miljoen jaar geleden gestopt en het

gebergte stort langzaam in, zoals een pudding. Dat is waarschijnlijk de oorzaak van de seismische
crisis van Hautacam.

Oorzaak van aardbevingen
Aardbevingen zijn het gevolg van een snelle beweging tussen grote hoeveelheden gesteente wat tot
gevolg heeft dat een grote hoeveelheid energie vrijkomt waarvan een deel uitgestraald wordt als
elastische of seismische golven, die de oorzaak zijn van het schudden aan het oppervlakte. Dit kan
simpel worden weergegeven door middel van een blok-veer systeem, zoals in de video: de
elastische spanning die in de veer wordt opgeslagen als hij uitrekt, komt plotseling vrij wanneer het
blok beweegt.

Grootte van aardbevingen
De hoeveelheid beweging of schudden dat plaatsvindt aan het oppervlakte is afhankelijk van
verschillende factoren, zoals de diepte waarop beweging plaatsvindt en het grootte van het bewogen
oppervlakte. De totale energie van een aardbeving kan bepaald worden aan de hand van de gemeten
seismische golven en wordt weergegeven in een logarithmische schaal. Omdat dit de toename in de
maximale amplitude van de grondbeweging weergeeft en omdat energie schaalt met de amplitude
tot de macht 1.5, betekent dit dat een aardbeving met een magnitude 6 32 keer zoveel energie heeft
als een aardbeving met een magnitude 5.

Historische seismiciteit - de Hautacam seismische crisis
Aardbevingen zijn niet ongewoon in de Pyreneeën and speci ek in de regio rond Lourdes.
Historische verslagen laten zien dat op 21 Juni in 1660 er een grote aardbeving was vlakbij Loures
die veel schade veroorzaakte. De magnitude van deze aardbeving is geschat op 6.1 dus met meer
dan 32 keer zoveel energie als de aardbeving van 2006. Helaas hebben we momenteel nog niet
voldoende gegevens en methodes om te voorspellen of en wanneer zo’n aardbeving als in 1660 zou
kunnen gebeuren. Laten we hopen dat het sidderen en beven zich beperkt tot de spanning van de
race van vandaag!

I am a geologist with expertise in earthquake and fault mechanics. I
attempt to decipher how earthquakes start and stop by torturing rocks in
the laboratory at high pressures and temperature. Occasionally, I spend
time investigating exhumed faults in remote (e.g. New Zealand) and not
so remote locations (e.g. U.K.). Check the Geo-TdF-team-2022.
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André Niemeijer

Etappe 19 | Castelnau-Magnoac – Cahors / Het
Aquitaine Bekken en de Wilson Cycle
Mannen

189 km

Plat

Het Aquitaine Bekken en de Wilson Cycle

Met de Pyreneeën achter ons brengt de etappe van vandaag het peloton door de glooiende
landschappen van Zuid Frankrijk. Deze regio is geologisch bekend als het Aquitaine Bekken en
vormt het stroomgebied van de Garonne. Het landschap mag dan glooien, de topogra e in de
ondergrond is spectaculair.

Aquitaine Bekken: net zo diep als de Marianentrog

fi

Langs de noordrand van het Aquitaine bekken liggen koraalriffen op de kristallijne massieven van
het Centraal Massief en het Armoricaans Massief. Maar op het diepste punt in het Aquitaine
Bekken, even ten noorden van de Pyreneeën, ligt de overgang van kristallijn massief naar de
Jurakalken en naar Trias sedimenten die daar vaak nog onder liggen, op een diepte van 11 km. En
op de top van

de Pyreneeën liggen dezelfde kristallijne gesteenten als in de massieven: een verticaal verschil van
14 km. Ter vergelijk: het Aquitaine Bekken is op haar diepste punt net zo diep als de Marianentrog,
het diepste punt op het aardoppervlak. De Mt. Everest is nog niet eens 9 km hoog.

De Wilson Cycle, deel 1: opbrekende continenten
Eigenlijk is het Aquitaine Bekken een serie opeengestapelde bekkens met verschillende oorzaken,
die samen een verhaal vertellen van het opbreken en weer samenkomen van continenten: de
zogenaamde Wilson Cyclus. De oudste gesteenten in het Aquitaine bekken die we aan het oppervlak
kunnen zien, de 180 miljoen jaar oude kalken langs de noord- en oostrand, zijn afgezet in kalm,
ondiep water. Maar naar het zuiden was het minder kalm: in seismisch onderzoek dat in het
Aquitaine Bekken gedaan is, is te zien dat de korst onder het bekken uit elkaar getrokken is langs
grote breuken, waarbij ieder volgens blok een stukje dieper ligt. Een dergelijk process van het
opbreken van continent door extensie heet ‘riften’ en maakt een ‘rift’, ook wel bekend als een
‘slenk’ en is vandaag de dag actief in de Oost-Afrikaanse Slenk. De rift vormde in een tijd waarin
Pangea op begon te breken, wat eerst leidde tot de vorming van de Centrale Atlantische Oceaan die
Afrika van Noord Amerika scheidde. Naar het noorden maakte de Centrale Atlantische Oceaan twee
taken: een tussen Iberia en Noord Amerika, verder verbonden met de Golf van Biskaye, en een
tussen liep door naar het westelijke Middellandse zeegebied waardoor het continent Groot-Adrië
(waar onder meer de Povlakte van Noord Italië toe behoort) van Iberië en het zuidelijke Aquitaine
bekken gescheiden werd. Toen een mid-oceanische rug vormde in die nieuwe oceaan, die we de
Alpiene Tethys noemen, stopte de extensie in het Aquitaine Bekken en werd in kalm-water sediment
werd afgezet op de ‘passieve’ marge van Europa.

De Wilson Cycle, deel 2: continentale collisie
Ouder werdende oceanische korst krijgt een hogere dichtheid dan de aardmantelgesteenten, en zal
uiteindelijk subduceren, in één of meerdere fases, totdat een continent op de subducerende plaat met
een continent op de bovenliggende plaat in contact komt en het subductiesysteem vastloopt. In het
geval van de Pyreneeën is die geschiedenis van het sluiten van de oceaan een beetje minder
eenvoudig dan de schoolboekmodelletjes doen geloven, en sluiting en opening gebeurde twee keer.
Hoe en waarom dat precies gebeurde is een onderwerp waar men het in de geologische
gemeenschap die de Pyreneeën bestudeert nog niet eens is. In elk geval heeft er rond 100 miljoen
jaar geleden nog een tweede extensiefase in het Aquitaine Bekken gespeeld. Maar de oceanische
korst die tussen Iberië, zuid Frankrijk en Adrië (Italië) ontstond in de Jura is door subductie
verdwenen. Die subductie heeft uiteindelijk geleid tot de vorming van de Alpen, de Apennijnen, en,
toen de continentrand van Iberië onder Frankrijk schoof, de Pyreneeën. Tijdens de vorming van de
Pyreneeën werd het Aquitaine Bekken een zogenaamd ‘voorlandbekken’. Het gewicht van de
Pyreneeën zorgde ervoor dat de korst eromheen naar beneden boog, en de depressive die daardoor
ontstond werd opgevuld door puin dat uit het gebergte werd geërodeerd. De erosieproducten van de
Pyreneeën vormen een tot 2 km dik packet aan gesteenten met een totaal volume van meer dan
50.000 kubieke kilometer. Een toename in de snelheid van depositie van dit materiaal vond plaats
rond 25 miljoen jaar geleden, rond de tijd dat het onderschuiven van Iberië onder Frankrijk stopte.
De gesteenten van deze ouderdom komen langs de zuidrand van het Aquitaine Bekken aan het
oppervlak en lenen hun naam aan het interval in de geologische tijdschaal waarin ze werden

Op het moment van schrijven van deze blog is de startlijst van de Tour de France 2022 nog niet
bekend. Maar ploegen doen er goed aan om een etser genaamd Wilson mee te nemen voor deze
etappe: de gedoodverfde winnaar.

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.
Douwe van Hinsbergen
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afgezet: het Aquitainiën (23-20 miljoen jaar geleden). En wederom werd een Wilson Cycle
afgesloten.

Etappe 20 | Lacapelle-Marival – Rocamadour /
Karst, fossielen & evolutie
Mannen

40 km

Individual Time
Trial

Karst, grotten, ondergrondse rivieren, fossielen &
evolutie

Deze tijdrit brengt de rijders over een hoogvlakte van kalksteen waar geologisch recent (sinds 3.5
miljoen jaar geleden) door erosie de steile dalen zijn gevormd die ons het leuke eind van deze rit
bezorgen. Bijna al het kalksteen in het geopark ‘Causses du Quercy’ is gevormd in het Jura, 200 tot
145 miljoen jaar geleden, gelinkt aan de opening en groei van de Atlantische oceaan.

Hoogvlakte van carbonaat kalksteen
Vooruit racend tot 70 miljoen jaar geleden, toen dit dikke pakket
kalksteen boven water kwam en gevormd kon worden door
erosie en de vorming van karst. Op dit moment zag het klimaat
er hier heel anders uit, en leek op een tropisch regenwoud met
grote rivieren en sterke erosie zoals in Zuid-Amerika vandaag
de dag.

De vorming van karst en rivieren
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Karstvorming gebeurt regelmatig in kalksteen omdat
(regen)water het kalk kan oplossen en daardoor scheurtjes in het
gesteente kan creëren, dit noemen we chemische verwering.
Deze scheurtjes kunnen doorgroeien tot grotten en zelfs tot
grote verbonden galerieën (zoals de Padirac holte, guur 1)
waarin ondergrondse rivieren kunnen stromen en stalagmieten
kunnen groeien. Één van deze ondergrondse rivieren is de
Ouysse rivier, deze ontspringt in Lacapalle-Marival (start van de
rit), verdwijnt onder de grond vlakbij Thémines voordat de
rivier weer aan het oppervlak komt zo’n 20 km verder in het
noordwesten vlakbij Rocamadour ( nish van de rit). Gelukkig
kan het peloton vandaag een meer directe route volgen!

Fossilelen en evolutie
Karstvormen (zoals grotten) zijn plekken waar dieren goed in kunnen schuilen of hun winterslaap
doen. Door overstromingen werden deze grotten af en toe weer gevuld met sediment, waardoor

dierlijke resten werden begraven en gepreserveerd als fossiel in de grotten. Dit geopark is bekend
van de uitstekend bewaarde fossielen, mede door het lange en continue vormen van karst (70
miljoen jaar lang – met tussenpozen). In dit gebied is meer dan 30 miljoen jaar aan evolutie in
vleermuizen, ratten, beren en vele andere zoogdieren gedocumenteerd ( guur 2) door
paleontologen. Hiervan kunnen wetenschappers veel leren, zoals ook van de Eoceen-Oligoceen
massa-extinctie (34 miljoen jaar geleden), waar door klimaatverandering de aarde veel kouder werd
en op Antarctica ijs begon te groeien.
Karst is vernoemd naar het Sloveense Kras (een groot karst plateau daar), hierdoor zullen Sloveense
rijders zich vandaag waarschijnlijk wel thuis voelen en er met de overwinning vandoor gaan hier!

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 the Geo-TdF-team-2022.
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Erik van der Wiel

Etappe 21 | Thoiry - Paris / Het Lutetiën
Mannen

112 km

Vlak

De steentjes van de Champs Élisées en het Lutetiën

De laatste etappe van deze Tour brengt ons terug in het bekken van Parijs. Parijs zelf is gebouwd op
de jongere pakketten die zijn afgezet in dit bekken. Deze gesteenten, van ongeveer 45 miljoen jaar
oud gedurende een periode die aangeduid wordt als het ‘Lutetiën’. Het Lutetiën rondom Parijs
betreft kalkgesteenten die zjn afgezet in een ondiepe, warme zee, een soort tropische versie van de
Noordzee, en bevat enorme fossielen, zoals 70 cm lange gastropoden (gewonden slakkenhuizen).

De periode van het Lutetiën

Zoals eerder uitgelegd worden sedimentaire gesteenten gedateerd aan de hand van fossielen die
gedurende een bepaalde periode voorkwamen en zoveel gevonden worden dat we ze makkelijk

kunnen herkennen. Dat zijn vooral microfossielen, want die komen in groten getale voor, maar
soms ook ammonieten. Op basis van het voorkomen van bepaalde fossielsoorten is de geologische
tijdschaal opgehakt in stukjes die vernoemd zijn naar vindplaatsen van deze gesteentepakketten. Het
‘Lutetiën’ is zo’n tijdvak, en is vernoemd naar Parijs, dat door de Romeinen aangeduid werd als
Lutetia. (Kijk ook eens terug naar de blog van etappe 2, waarin we twee eerdere periodes hebben
uitgelegd: die van het Maastrichtiën, vernoemd naar Maastricht, en het Daniën, vernoemd naar
Denemarken, van elkaar gescheiden door de meteorietinslag die het einde betekende van de
dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden).
Deze tijdvakken zijn dus gebaseerd op fossielen, en oorspronkelijk wisten we alleen de relatieve
opeenvolging van die tijdvakken: er is een serie gesteenten waarin de fossielen voorkwamen, en
daarop een serie waarin ze niet meer voorkomen en waarschijnlijk uitgestorven waren. De

geologische tijdschaal is op deze manier in de loop van 200 jaar of meer in elkaar gezet. Pas in de
tweede helft van de vorige eeuw begonnen we echt een idee te krijgen van de werkelijke
ouderdommen van deze tijdvakken, omdat we door het meten van radioactieve elementen in
mineralen konden bepalen hoe oud gesteenten zijn. Het Lutetiën liep van 48.6 tot 40.4 miljoen jaar
geleden.

De steentjes van de Champs Élisées
En mocht je je afvragen of ook de steentjes op de Champs Élisées uit kalken uit het Lutetiën
bestaat: neen, dat komen ze niet. Het zijn blokjes Brown Najran graniet die uit een steengroeve in
Beer Askar and Aakefah in Saudi-Arabië komen. Joost mag weten waarom. Er is graniet zat in
Frankrijk…
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.
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Geowetenschap?
Background
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!

