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Inhoud  



1.. Aardbevingen 

Elke dag vinden er ruim 9000 aardbevingen plaats. 
Bij de meeste bevingen trilt de aarde zo licht dat je het niet 
voelt. 
Maar de heftige bevingen zorgen voor rampen. 
 
In dit boek lees je meer over aardbevingen. 
Je krijgt antwoord op vragen als 
 Hoe ziet onze aarde er van binnen precies uit? 
 Hoe ontstaan aardbevingen? 
 Wat is een tsunami? 
 Hoe worden aardbevingen gemeten? 
 Waarom komen er in Nederland geen grote aardbevingen 

voor? 
 



2. Een kijkje in de aarde 

1. aardkorst 

2. mantel 
3. buitenkern 

4. binnenkern 

Een kijkje in de aarde 
Om te begrijpen wat er precies gebeurt tijdens een 
aardbeving, is het handig om wat beter naar de aarde 
te kijken. De aarde bestaat uit vier verschil-lende 
lagen: 
1. De aardkorst  is de buitenste laag van de aarde. 

Het is het deel waarop we lopen. De aardkorst is 
niet glad. Het is een gekreukelde, gescheurde en 
ruw geplooide laag. Een groot deel van de 
aardkorst zit onder water. De dikte van de 
aardkorst is verschillend. Het varieert van 5 tot 50 
kilometer. 

2. De mantel zit direct onder de aardkorst. De tem-
peratuur in de mantel is erg hoog. Zo hoog dat in de 
bovenste laag gesteente smelt. Het onderste deel 
van de mantel is harder. De mantel is 2900 
kilometer dik. 

3. De buitenkern zit direct onder de mantel. De 
buitenkern bestaat uit vloeibaar gesteente met ijzer 
erin. De buitenkern is 2200 kilometer dik. 

4. De binnenkern zit als een pit in het mid-den 
van de aarde. Deze kern bestaat uit vast 
ijzer. Je moet ruim 6000 kilometer vanaf  de 
aardkorst boren om bij de binnenkern te 
komen. 

aardkorst 

mantel 

aardkorst 

 



Een gebroken aardkorst 
De aardkorst is gescheurd en gebroken net 
als het ei hiernaast. Naast het ei zie je die 
scheuren en breuken heel goed op het 
kaartje. 
Zo’n gebroken stuk van de aardkorst noemen 
we een plaat.  De aarde telt  7 grote platen en 
nog wat kleinere gebroken stukjes.  
Die platen vind je op land, maar  ook onder 
water op de zeebodem. Hieronder zie je de 7 
platen en hun namen. 

3. Over scheuren en platen 

In beweging 
Die platen zijn al miljoenen jaren in be-
weging. Ze schuiven langs elkaar, ze 
schuiven tegen elkaar of  gaan juist een 
stukje uit elkaar. 
Kijk maar naar de rode pijltjes op de kaart. 
Ze geven de richting aan waarin een plaat 
zich beweegt. 
De platen bewegen maar een paar 
centimeter per jaar, maar je snapt dat na 
miljoenen jaren enkele centimeters 
veranderen in duizenden kilometers. 



4. Schuivende platen 

Je hebt al iets gelezen over de 
platen in de aardkorst.  
Ze zijn op verschillende manieren 
in beweging. 

1. De platen bewegen uit elkaar. In de aardkorst ontstaat een 
grote spleet. Onder de aardkorst bevindt zich de mantel.  
In die mantel bevindt zich vloeibaar gesteente.  
Onder de aardkorst noem je dat vloeibare gesteente magma. 
Het magma stroomt door de spleet naar buiten. Boven de 
aardkorst heet het gesteente lava. De lava gaat stollen zo kan 
onder water of op land de aardkorst opeens hoger worden. 
Op het kaartje zie je rode spleten. Op die plekken gaan de 
platen uit elkaar. De scheuren vind je allemaal in de oceanen. 
De werelddelen komen elk jaar enkele centimeters verder van 
elkaar af te liggen. 



 

plaat 1 
plaat 2 

A 

B 

 

2. De platen bewegen naar elkaar toe  
De platen botsen  langzaam tegen elkaar. 
Er kunnen nu twee dingen gebeuren: 
A. De ene plaat schuift langzaam onder de 

andere plaat.  
De bovenste plaat wordt langzaam centi-
meter voor centimeter omhoog geduwd.  
In het landschap ontstaat een plooi: het 
wordt gebergte.  
Dat proces is al miljoenen jaren aan de gang. 
In zo’n gebied zorgt dit schuiven voor heel 
veel spanning in de aardkorst. Die spanning 
zorgt voor aardbevingen. Het Andesgebergte 
(1) in Zuid-Amerika werd zo gevormd. 
B. De ene plaat botst langzaam op de andere 
plaat.  
De platen duwen elkaar centimeter voor 
centimeter omhoog. Over miljoenen jaren 
ontstaat hier een bergketen, een rij bergen. 
Het Himalayagebergte (2) is op deze manier 
ontstaan. Ook dit schuiven 
zorgt voor spanning in de 
aardkorst. Ook hier is er een 
gevaar voor aardbevingen. 

 



3. De platen schuiven langs elkaar heen. 
De platen bewegen in een tegengestelde 
richting. Het is een schurende beweging, 
net alsof er twee bakstenen langs elkaar 
schuiven. 
Tussen de twee platen wordt een enorme 
spanning opgebouwd. De spanning wordt 
zo groot dat er een beving in de aardkorst 
ontstaat. 
Als de spanning diep in de aardkorst zit, is 
de aardbeving minder heftig. Hoe meer 
de spanning aan de oppervlakte van de 
aardkorst zit, hoe heviger de aardbeving. 
Een bekend aardbevingsgebied bevindt 
zich in de buurt van San Francisco in de 
Verenigde Staten. 
In dat gebied zit een breuk in de 
aardkorst. Die breuk heet de San 
Andreasbreuk (1). Twee platen schuiven 
er langs elkaar. 
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5. Langs de breuklijnen 

De meeste aardbevingen vinden plaats op die 
plekken waar de platen langs en tegen elkaar 
schuiven. . 
Je ziet de kaart met de breuklijnen nog een keer.  
Breuklijn 1 loopt langs het Middellandse 
Zeegebied door naar het Midden-Oosten. 
Landen als Italië (1) en Turkije liggen langs deze 
breuklijn. Ze worden soms getroffen door aard-
bevingen. 
Breuklijn 2 loopt langs India, Pakistan, Nepal (2) 
en China. Daarna buigt de lijn af  naar Indonesië. 
Al deze landen hebben te kampen met aard-
bevingen. 
Bij breuklijn 3 ligt een heel gevoelig aardbevings-
gebied: Japan (3) 
Breuklijn 4 loopt langs de hele westkust van 
Noord– en Zuid-Amerika. Je weet al dat San 
Francisco op deze breuklijn ligt, maar ook landen 
als Mexico, Ecuador, Colombia, Peru en Chili (4) 
lopen gevaar voor aardbevingen. 
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6. Tsunami’s 

De zeebeving 
Je weet dat er ook breuklijnen door de oceanen heen lopen. 
Als een aardbeving op de zeebodem plaatsvindt, noemen we 
dat een zeebeving. Ook nu ontstaat er een schok die de bodem 

laat trillen, waardoor niet  alleen de 
zeebodem beweegt, maar  ook het 
water gaat meebewegen. 
Er ontstaat een tsunami.  
Dit Japanse woord betekent letter-
lijk havengolf. 

1. De zeebeving laat de zeebodem schudden. 
De beving duwt een grote watermassa omhoog. 
Die massa beweegt zich in twee richtingen. 

Er ontstaat een golving onderwater. De snelheid van 
de golving is hoog. Boven water is weinig te zien. 
De golf kan met gemak duizenden kilometers afleggen. 

Het zeewater aan de kust wordt teruggezogen. 

De ondergolf bereikt de kust. De bodem wordt ondiep. 
De golf begint nu tot grote hoogte te groeien. 
Op land sleurt de tsunami alles op zijn weg mee. 

 



7. Het epicentrum 

schokgolf 

breuklijn 

hypocentrum 

epicentrum 

plaat 1 plaat 2 

schokgolf 

Aardbevingen kunnen heel diep in de 
aardkorst plaatsvinden, maar ook aan de 
oppervlakte van de aardkorst.  
Gemiddeld vindt een aardbeving op 30 km 
diepte plaats. In de aardkorst kan een plaat 
een andere plaat raken en door de 
spanning gaan de platen trillen. 
De plek onder de grond waar de aardbeving 
ontstaat is het hypocentrum.  De trilling 
gaat door tot aan de oppervlakte van de 
aardkorst. Deze trilling veroorzaakt een 
schokgolf  die je goed kunt vergelijken met 
de golven die ontstaan als je een steen in 
een sloot gooit (1) 

De schokgolf  beweegt zich alleen naar boven en 
onder in de diepte van de aarde.  
Aan de oppervlakte van de aardkorst veroorzaakt 
die schokgolf  een schuddende beweging. 
Bouwwerken schudden mee, heen en weer. Daarbij 
staat het gevaar dat ze instorten. 
Het epicentrum is de plek boven de grond waar de 
meeste schade aangericht wordt.  
Het epicentrum ligt recht boven de plek waar de 
spanning onder de grond ontstond, het hypo-
centrum. 
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8. De seismograaf 

De kracht van een aardbeving wordt gemeten met een 
seismograaf  (1). Het apparaat beschrijft de sterkte en de 
trilling van de aardbeving op papier. Het woord “seismos” 
betekent “aardbeving” en het woord graaf  komt van het 
Griekse woord “graphein” en dat betekent “schrijven”.  
Een seismograaf zit altijd vast op een vaste ondergrond, 
bijvoorbeeld in een rots (2).  
Als er een aardbeving plaatsvindt, beweegt een zwaar 
gewicht aan een springveer (3) ook mee. Aan dit gewicht zit 
een pennetje (4) dat de aardbeving in lijnen  als een soort 
grafiek (5) opschrijft op een rol papier (6). 

Vooral in gebieden op breuklijnen staan veel 
seismografen. Met behulp van meerdere 
seismografen kunnen seismologen (mensen die de 
aardbevingen bestuderen) precies bepalen waar het 
epicentrum van een aardbeving ligt en hoe sterk de 
aardbeving is.  
De sterkte van een aardbeving wordt gemeten door 
de aardbeving een nummer te geven 
van 1 tot en met 12. Die nummering 
heet de schaal van Richter. Je leest er 
meer over op de volgende bladzijden. 
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8. De schaal van Richter 
De Amerikaanse seismoloog Richter (1) maakte in 1935 een verdeling in aard-
bevingen. Hij keek naar de sterkte van de trillingen op de seismograaf.  
Hoe sterker de trilling, des te hoger het cijfer op de schaal was. Je leest wat er 
precies gebeurt, maar ook hoeveel er van die aardbevingen wereldwijd per dag 
voorkomen. 

 0 tot 1,9 
Wordt niet gevoeld. Alleen een 
seismograaf neemt deze beving 
waar. Per dag vinden er wel 
8000 van deze bevingen plaats. 

 2 tot 2,9 
Zeer licht. Wordt nauwelijks waar-

genomen door mensen.  
Geen schade. 1000 per dag. 

 3 tot 3,9 
Licht. Alsof een zware vracht-
auto voorbijrijdt.  
Glazen trillen. Hooguit lichte 
schade. 135 per dag. 

 4 tot 4,9 
Gemiddeld. Door bijna iedereen 
gevoeld. Rammelende geluiden. 
Lichte schade aan oude ge-
bouwen. 17 per dag 

 

 5 tot 5,9 
Vrij krachtig. Heftige trillingen. Voorwerpen 
bewegen en vallen. 
Scheuren in huizen en wegdek.   
Geen sprake van levensgevaar. 
 2 à 3 per dag. 
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 6 tot 6,9 
Krachtig. Mensen schrikken en verlaten in 
paniek hun huizen. Matige tot zware schade 
aan gebouwen en wegen. Gewonden en 
doden. Aan kusten kunnen tsunami’s op-
treden. Eens in de 3 dagen. 

 7 tot 7,9 
Zwaar. Overal paniek. Mensen vluchten uit ge-
bouwen. Er is levensgevaar. Alleen sterke gebou-
wen blijven staan. Grond scheurt open. Gas– en 
waterleidingen breken. Vele doden en gewonden. 
Vloedgolven aan de kust. Eens in de 20 dagen. 

 8 tot 8,9 
Zeer zwaar.  
Grote verwoestingen. Bijna 
alle gebouwen onbewoon-
baar. Duizenden doden en 
gewonden. Elektriciteit valt 
uit. Hoge vloedgolven aan 
kust. Eens per jaar. 

 9 tot 9,9 
Catastrofaal.  
Totale verwoesting. Rotsen en ge-
bergten scheuren.  
Honderdduizenden tot miljoenen 
doden en gewonden.  
Vloedgolven bereiken meerdere 
werelddelen. Eens in de 25 jaar. 



9. Grote aardbevingen. 

Aardbevingen kwamen heel vroeger al voor.  
In China vond in 1559 één van de grootste 
aardbevingen ooit plaats. De schaal van Richter 
bestond toen niet, maar deze aardbeving kostte 
aan ongeveer 830.000 mensen het leven. 
Chili 
De zwaarste aardbeving ooit gemeten was in 
Chili in Zuid-Amerika (1) in 1960. Deze aard-
beving had een sterkte van  9,5 op de schaal 
van Richter. Steden werden verwoest en 
rivieren stroomden andere richtingen op.  
Ook veroorzaakte deze aardbeving een enorme 
vloedgolf. 

Indonesië 
Op 26 december 2004 vond in de zee 
bij het Indonesische eiland Sumatra 
(2) een zeebeving plaats  met een 
kracht van ongeveer 9 op de schaal 
van Richter.  
Deze zeebeving kostte meer dan 
230.000 mensen het leven in 
Indonesië, Thailand, Sri Lanka en 
India. Deze zeebeving veroorzaakte 
een vloedgolf  die op sommige 
plekken een hoogte van 10 meter 
bereikte.  
Vakantiegangers aan stranden en 
bewoners aan de kusten van deze 
landen werden plotseling verrast 
door deze tsunami, die enkele uren 
onderweg geweest was om ver-
volgens vernietigend toe te slaan. 

1 

2 



Japan 
Op 11 maart 2011 deed zich een 
zware zeebeving voor in het noord-
oosten van Japan. Het epicentrum 
lag op 130 kilometer afstand van de 
kustplaats Sendai. 
De zeebeving had een kracht van 9 
op de schaal van Richter. Er ontstond 
een tsunami met hoogten van 15 tot 
21 meter. Miljoenen huishoudens 
kwamen zonder water en elektriciteit 
te zitten. Ruim 24.000 mensen 
kwamen om het leven. 

Nepal 
Op 25 april 2015 wordt Nepal ge-
troffen door een aardbeving met een 
kracht van 7,8 op de schaal van 
Richter. Op 12 mei volgde nog een 
tweede aardbeving met een kracht 
van 7,4. 
In het arme land verloren veel mensen 
hun huis. Er vielen 7.500 doden en 
rond de 15.000 mensen raakten 
gewond. Er vielen ook slachtoffers 
onder bergbeklimmers die door 
lawines getroffen werden als gevolg 
van deze aardbeving. 



10. Aardbevingen in Nederland 

Limburg 
Je weet dat  op de aarde 7 grote platen zijn met grote 
breuklijnen. Nederland ligt ver van die grote breuk-
lijnen. Maar er zijn ook kleinere breuklijnen.  
Zo’n kleine breuklijn vind je in Zuid-Limburg. Je kunt 
het ook al een beetje aan het landschap zien, want er 
zijn heuvels. En je weet nu hoe heuvels en bergen 
ontstaan. 
De sterkste aardbeving in Nederland vond plaats in 
Roermond in 1992. Deze aardbeving had een kracht 
van 5,8. De beving vond plaats op 17 kilometer diepte. 
Daardoor viel de schade mee. Er ontstonden flinke 
scheuren en verschuivingen in het landschap. 

Groningen 
Sinds 2012 heeft de provincie Groningen ook te kam-
pen met lichte aardbevingen. De aardbevingen 
hebben een kracht van 2 tot 3,6 op de schaal van 
Richter. Deze aardbevingen ontstaan niet door een 
breuklijn. De  oorzaak van de bevingen zijn de daling 
van het landschap. Die daling heeft te maken met het 
winnen van aardgas in deze provincie.  
Sinds 1960 wordt er gas uit de bodem gehaald. Na 
ruim 50 jaar gaswinning heeft dat gevolgen voor het 
landschap en alle huizen die daarop staan. Door de 
aardbevingen ontstaan 
vooral in oudere huizen 
scheuren in de muren. 
Ook verzakken er huizen. 

 

Bodemdaling? 
Echt nooit van ge-
hoord.  



11. Filmpje 

 

Het Klokhuis 

Aardbeving 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

aardbeving-1/#q=aardbeving 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-aardbeving-1/#q=aardbeving
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-aardbeving-1/#q=aardbeving






Bronnen 

 

http://science.howstuffworks.com 

http://www.nationalgeographic.com 

http://www.zowerkt.nl/natuur 

http://nl.wikipedia.org 

http://en.wikipedia.org/wiki/  



Colofon en voorwaarden 
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