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Euraziatische Plaat
Afrik

aanse Plaat

NORCIA

APENNIJNEN
604 m
(hoogte Norcia)

30-50 km diep
(dikte aardkorst)

Afrikaanse Plaat

Euraziatische Plaat

Apennijnen

I T A L I Ë

MAGMA

Daarbovenop bevinden 
zich kleinere platen, die 
ook meebewegen en zo 
aardbevingen veroorzaken.

Het epicentrum 
gisteren lag op 4 km 
onder de grond, dicht 
bij de breuklijn tussen 
de twee platen.

Onder de Apennijnen, een 
bergketen in Italië, schuren 
twee tektonische platen 
tegen en langs elkaar.

AARDBEVING ITALIË

Volgens geologen
staan we machteloos

tegenover dit soort
natuurgeweld

Het davert wel vaker
in de Apennijnen.

Onder het gebergte
voeren tektonische

platen al eeuwenlang
een strijd uit. De
aardbeving in De

Marken zat er dus
wel aan te komen,

alleen wist niemand
exact wanneer. “We

kunnen zoiets
hoogstens op een

tiental jaar na
voorspellen.”
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“AARDSCHOK WEL TE VERWAC HTEN, NIET TE VOORSPELLEN”
De aardbeving in Italië komt niet als een ver

rassing. Dat zegt Manuel Sintubin, geoloog 
aan de KU Leuven. Een aardbeving wordt ver
oorzaakt door tektonische platen: stukken
van de aardkorst die op 40 kilometer onder 
het aardoppervlak tegen elkaar aanscheuren.
“Onder de Apennijnen vechten de Afrikaanse 
en de Euraziatische plaat al eeuwenlang een 
strijd uit. En daarboven zijn er nog veel ande
re, kleinere platen die ook geregeld tegen el
kaar botsen.” Door de bewegingen van de 
aardplaten worden de Apennijnen uitgerekt. 
Dat maakt het gebergte broos. Bij elke aardbe
ving scheuren nieuwe stukken van de bergen.

Een aardbevingsgevoelig gebied dus, en toch
is het niet mogelijk om de volgende beving 
exact te voorspellen. “We kunnen dat hoog
stens op een paar tiental jaar na zeggen. Het is
wetenschappelijk onderbouwd giswerk”, zegt
geoloog Manuel Sintubin. Wie lang genoeg in 

het gebied leeft, zal tijdens zijn leven wel één 
aardbeving meemaken. De mensen in de regio
moeten dan ook altijd voldoende eten en 
drank in huis hebben om minstens 72 uren te 
kunnen overleven.”

De geoloog waarschuwt ook voor de na
schokken, die zelfs maanden later kunnen 
volgen. Gebouwen die nu schijnbaar licht be
schadigd zijn, zullen dan allicht helemaal te
gen de vlakte gaan.

6 op de schaal van Richter

De aardbeving van gisterochtend had een
kracht van 6 op de schaal van Richter, wat
klein lijkt in vergelijking met de aardbevingen
in ZuidAmerika, die vaak rond de 8 hangen.
Maar voor de schade is het ook van belang
wáár de energie vrijkomt, en welke grond
soorten er zijn.  In een gebied met oude hui

zen die niet aardbevingsbestendig gebouwd
zijn, is er natuurlijk ook meer schade dan bij
voorbeeld rond Los Angeles of Tokio, waar ze op
aardschokken voorbereid zijn. Daardoor was bij
de vorige geruchtmakende Italiaanse aardbe
ving – die van L’Aquila
in 2009 – ook veel scha
de, hoewel ze een kracht
had van ‘slechts’ 6.3.

Volgens geoloog Manu
el Sintubin kunnen ook 
bij ons aardbevingen ge
beuren. Zij het niet zo
hevig als in Italië. “Al
had de aardbeving van 
1992 in Roermond toch 
een kracht van 5.3. Daar
om was ze tot diep in 
Vlaanderen voelbaar.” 
(pom, pvd)


