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De Pilbara: Earth’s  
Earliest Basins
Wat doe je als geoloog wanneer “the present is the key to the past” bij de interpretatie van je 
gegevens niet werkt? Want dat overkomt je nogal eens bij het onderzoek aan 3,5 miljard jaar oude 
sedimentaire bekkens. En hoe kom je als sedimentair geoloog aan een Nederlandse universiteit  
in zulk onderzoek terecht? 

.zaken overzee

Paleo-archeïsche conische stromatolieten ontsloten langs de door GSWA in 2012 opgezette “Dawn-of-Life Trail” in de Pilbara. Schaal in cm;  
pijl geeft verjongingsrichting.



maart 2014   Geo.brief    13

Mijn weg daarheen begon in 1984 toen ik  
op instigatie van Peter Ypma – destijds hoog-
leraar economische geologie aan de Universi-
teit van Adelaide – door de Universiteit 
Utrecht werd uitgezonden naar Australië. 
Daar kreeg ik de kans om mijn sedimentolo-
gische en structureel-geologische expertise 
te richten op gesteenten van een ouderdom 
zoals ik ze nog niet eerder bestudeerd had. 
Tijdens een veldwerk met Nederlandse  
studenten bij de Bamboo Creek Gold Mine  
in de Pilbara in West-Australië maakte ik 
kennis met het Archeïcum.

Het Pilbara project (1990-2006)
Daar, in de Pilbara, werd de kiem gelegd 
voor een fascinatie die mij tot op de dag 
van vandaag in zijn greep houdt. Die kon 
echter niet zonder financiering van buiten 
de universiteit vorm krijgen. In de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw kwam ik er achter 
dat ons fondsenrijke land beschikt over 
een subsidiebron voor onderzoek van het 
Precambrium, het Dr. Schürmannfonds. 
Dat bepaalde feitelijk mijn verdere loopbaan 
als geoloog. Het fonds bood Ypma en mij 
vanaf 1990 de mogelijkheid een langlopend 
project te beginnen in de Archeïsche 
greenstone belts van de Pilbara. Kort daar-
na verliet Ypma het project en kwamen 
Stan White en Jan Wijbrans erbij. White 
was in Utrecht Henk Zwart opgevolgd als 
hoogleraar structurele geologie; Wijbrans 
was petroloog/geochronoloog bij de VU 
A’dam en had voor zijn proefschrift al  
ervaring in het gebied opgedaan.
De problematiek van de Archeïsche groen-
steengordels wordt vooral bepaald door  
de in de rest van de wereld zeldzame con-
figuratie – in vogelvlucht – van ovoïde  
granietdomes in een vlechtwerk van om- en 
overliggende (ultra-)mafische groensteen-
gordels. De opzet van het Pilbara-project 
was tweeledig. White zou de deformatie 
van de groensteengordels en de rol van de 
granietintrusies bottom up (van hoge naar 
lage PT-condities) aanpakken, terwijl ik de 
condities aan het Archeïsche oppervlakte 
en de ondiepe synsedimentaire deformatie 
zou trachten te benaderen, top down dus. 
Dit alles met inzet van studenten. 

Synsedimentaire tektoniek
Parallel aan ons onderzoek liep in de Pilbara 
een groot 1:100 000 karteringsproject van 
de Geological Survey of Western Australian 
(GSWA). Wij kozen voor zeer gedetailleerde 
karteringen in zorgvuldig uitgekozen deel-
gebieden verspreid over het 300 bij 200 km 
ontsloten deel van het cratonische basement 
van de Pilbara.
Belangrijke uitkomsten van het project waren:
1.  De vroegst waarneembare deformatie be- 

staat uit ongeveer 3,4 Ga-oude synsedi-
mentaire extensietektoniek [1], bestaande 
uit stelsels van groeibreuken [2] die de 

vorming van vulcano-sedimentaire com-
plexen controleerden, waarin basalten 
naar de top toe geleidelijk plaatsmaken 
voor, respectievelijk, zure vulkanieten en 
ondiepe intrusies, en voor kiezelsedimen-
ten. De sedimenten zijn soms perfect 
bewaard, ze werden afgezet in een ondiep 
getijdenmilieu en werden geïnjecteerd 
en gebrecciëerd door aders met hydro-
thermale mineralisaties (bariet en SiO2); 

2.  Er zijn indicaties voor mid-crustal 
detachments als basis voor de extensie-
deformatie [3]; 

3.  De structurele patronen gevormd vóór  
3,3 Ga storen zich niet aan de configu-
ratie van granietdomes en groensteen-
gordels in hun huidige gepreserveerde 
vorm;

4.  Rond 3,3 Ga is er een periode van com-
pressie die – voor het eerst – gepaard 
gaat met de afzetting op grote schaal 
van siliciklastische zandsteen, vergelijk-
baar met Phanerozoïsche tektonische 
settings.

De resultaten van ons onderzoek zijn ver-
schenen in een aantal artikelen, in drie 
structureel-geologische dissertaties (Tanja 
Zegers, 1996; Armelle Kloppenburg, 2003; 
Kike Beintema, 2004) en in een proefschrift 
vooral gericht op het paleomagnetisme van 
het Neoarcheïcum (Geert Strik, 2004).

Het Earth’s Earliest Basins (EEB)- 
project (1998-heden)
Het onderzoek kreeg een nieuwe wending 
in 1998 toen Maarten de Wit (Cape Town 
University) ons uitnodigde om ons werkveld 
uit te breiden naar de Barberton greenstone 
belt in Zuid-Afrika om de sedimentair- 

geologische geschiedenis daar te vergelijken 
met de evenoude van de Pilbara. 
Het EEB-project ging van start met een 
gevarieerd gezelschap: buiten De Wit en 
mijzelf, waren er Sjoukje de Vries (UU) als 
masterstudent en daarna als promovenda; 
Manfred van Bergen (UU) als vulkanoloog, 
later vergezeld van promovendus Sander 
van den Boorn; Frances Westall (NASA, 
CNRS in Orleans) als early life specialiste; 
Hanan Kisch (Ben Gurion University, Israël) 
met zijn expertise op het gebied van burial 
metamorphism; Dave Nelson (SHRIMP – 
Sensitive High Resolution Ion Microprobe, 
Perth) en Richard Armstrong (SHRIMP, 
Canberra) voor de geochronologie. In een 
later stadium participeerden ook Poppe de 
Boer (sedimentologie, UU) en Paul Mason 
(petrologie, UU). Aan dit project namen 
ook MSc-studenten deel. 
In de Pilbara hadden we te maken met 
ontsluitingen van zeer gevarieerde kwaliteit, 
maar te vervolgen over meer dan 100 km. 
Sedimentaire en vulkanische structuren 
zijn goed herkenbaar, maar silicificatie, 
deformatie en metamorfose hebben ze 
vaak ook weer vernietigd. De Barberton 
greenstone belt is daarentegen ontsloten in 
een veel hoger reliëf en vertoont een minder 
ijzerrijke verwering en een lagere graad van 
metamorfose. De sedimentaire sequenties, 
bijvoorbeeld in de door ons bestudeerde 
Buck Ridge Chert, zijn veel dikker (tot  
500 m dikte, 10 maal zo dik als in de  
Pilbara) en de ontsluitingen zijn soms  
buitengewoon goed van kwaliteit en ietwat 
gepolijst, maar de laterale vervolgbaarheid 
is aanzienlijk kleiner, in de orde van enkele 
tientallen kilometers.

Het Archeïsche Pilbara craton (A) in NW-Australië en Kaapvaal craton (B) in Zuid-Afrika op gelijke 
schaal weergegeven (naar Zegers 1998). De werkgebieden van de Pilbara- en EEB-projekten zijn 
rood omcirkeld.
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Vergelijkbaar
De twee gebieden blijken elkaar goed aan  
te vullen. We weten inmiddels dat ze in alle 
opzichten vergelijkbaar zijn, met dezelfde 
door groeibreuken gecontroleerde vulcano-
sedimentaire complexen op km-schaal [4]. 

Ook in Barberton zijn we tot de conclusie 
gekomen dat de sedimenten afgezet zijn in 
een littoraal sedimentair milieu, van inshore 
tot offshore, mogelijk een niet al te groot 
bekken; dus net als in de Pilbara geen diep, 
laat staan oceanisch water. De associatie van 
breccies, SiO2 en bariet, in Barberton daar-
naast ook Na-hydrocarbonaat, interpreteren 
we als een gevolg van hydrothermale activi-
teit. Westall heeft in dergelijke sedimenten 
gesilicificeerde coccoïde bacteriënkolonies 
en biofilms vastgesteld [5], waardoor het 
project direct aansluiting kreeg bij het early 
life onderzoek en de planetaire geologie. 
Stromatolieten komen ook regel matig voor, 
met name in de Pilbara.

De overeenkomst tussen beide gebieden is 
overigens niet verwonderlijk, want ze lagen 
in het Archeïcum mogelijk tegen elkaar 
aan, zoals door Zegers et al. in 1998 [6] 
werd geopperd. 
Het EEB-project leidde eveneens tot een 
reeks publicaties en tot een drietal disser-
taties (Sjoukje de Vries, 2004: vulcano-
sedimentaire complexen; Sander van den 
Boorn, 2008: Si-isotopes in cherts; en 
Desiree Roerdink, 2013: S-isotopen in 
pyriet en bariet).

Ongerijmdheden
Door de veel grotere regionale ontsluiting 
in de Pilbara kregen we een goed inzicht in 
de tektonische geschiedenis van het gebied. 
Gebleken is dat de extensionele groeibreu-
ken actief zijn geweest gedurende de gehele 
opbouw van de meer dan 10 km dikke op - 
eenvolging van Paleo-archeïsche gesteenten; 
en dat in verschillende op elkaar gesuper-
poneerde ordes van grootte. De groeibreuk-
systemen blijken dus te zijn meegegroeid 
met de opbouw van de stratigrafische kolom, 
zoals dat ook bekend is bij bijvoorbeeld de 
Atlantische passive margins. De deformatie 
is dus vergelijkbaar met voorbeelden uit 
het Phanerozoïcum, maar dan wel in een 
totaal andere, overwegend vulkanische, 
setting en met een trage nettosedimentatie 
in de orde van 1 mm per jaar.
Dat soort ongerijmdheid geldt ook voor 
andere fenomenen. Het is voor sedimento-
logen, gewend aan de Nederlandse kust, 
niet moeilijk om in de soms perfecte pre-
servering van de sedimentaire structuren 
Archeïsche getijdenafzettingen te herkennen. 
Maar dan blijkt de maat van de structuren 
weer niet helemaal te sporen met een  

De circa 3,42 Ga-oude Buck Ridge Chert  (BRC) in de Barberton Greenstone Belt, Mpumalanga, Zuid-Afrika. De BRC (1) staat verticaal met verjonging  
naar links; de gele lijnen geven, respectievelijk, basis (rechts) en top (links) aan. Het zicht op het complex is, in termen van afzettingsmilieu, kustwaarts. 
De breuken (rood) zijn verantwoordelijk voor stapsgewijze diktetoename in tegenovergestelde richting, dus naar het bekkencentrum (i.e. naar de kijker 
toe). Het onderste deel van de BRC (2) volgt de stapbreuken, het bovenste deel (3) is synsedimentair gedeformeerd in blokken en slumpplooien o.i. van 
afglijding langs de oorspronkelijke Archeïsche bekkenhelling. Tussen de eenheden van de BRC zijn onder meer felsische vulkaniet en basalt ingeschakeld.

De op 3,49 Ga gedateerde North Pole Chert-
sequentie (coarsening/fining-up; links op de 
foto) in uplap-contact (blauwe pijlen) met een 
synsedimentaire, hydrothermaal afgezette 
bariet-dome (rechts), Dresser Formatie, Pilbara. 
De inset geeft de relaties aan van sedimentatie 
en barietmineralisatie met controlerende groei-
breuken en met bariet en zwarte kiezelvoerende 
aders, die vanuit de onderliggende basalt het 
sedimentoppervlak bereikten. De breccies  
worden geïnterpreteerd als explosief- 
hydrothermaal (naar Nijman et al. 1999).
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actualistisch model, en mogelijk te zijn 
beïnvloed door een kleinere afstand van  
de maan tot de aarde 3,5 miljard jaar  
geleden.
De kartering van de GSWA in de Pilbara 
leverde een beeld op van een cyclische 
opbouw van de Archeïsche stratigrafische 
kolom [7]. (Ultra)mafische extrusiva, onder 
meer de zo typische hoog-temperatuur 
komatiiet, worden gevolgd door basalten, 
vaak pillowed, en uiteindelijk door een 
combinatie van basalt met felsische vulka-
nieten en cherts, de laatsten volgens ons 
dus afgezet in een zeer ondiep milieu. De 
cycli zijn waarschijnlijk grofweg regressief, 
maar eigenlijk zijn er nergens echte indica-
ties te vinden voor een open, diep-oceanisch 
milieu. Sedimentologisch zou je dan met 
regelmaat slope en base-of-slope afzettingen 
in het mafische deel van de cycli verwach-
ten, zeker in een gebied vol synsedimentai-
re breukwerking en vulkanisme. 
Er is ook veel discussie over de vraag of 
het mechanisme van continentvorming en 
-verschuiving in het vroege Archeïcum al 
werkzaam was. Vaak worden daarbij geo-
chemisch-petrologische argumenten gebruikt. 
Gesteenten met een MORB-samenstelling 
(MORB: Mid-Ocean Ridge Basalt) worden 
dan bijvoorbeeld gekoppeld aan een mid-
oceanische rug model. Maar dat model 
klopt dan weer niet met de structureel-
sedimentaire geologische setting. Men is 
het allesbehalve eens over de samenstelling 
en dikte van de korst tijdens het Paleo-
archeïcum in de paar gebieden waar 
greenstone belts uit die tijd nog bewaard 
zijn gebleven. Zelfs de term ‘oceaan’ kan 
waarschijnlijk niet gebruikt en geduid  
worden met het geologisch concept van  
nu voor ogen. 

(A). Heterolithische wadafzettingen uit de Kittys Gap Chert (3,45 Ga, Pilbara, De Vries et al. 1910). Bij (*) een gesilicificeerd puimsteenlaagje waarin  
destijds coccoïde bacteriën (B) floreerden. De verkiezelde coccoïden vormden kolonies en vertonen gefossiliseerde celdeling (pijlen in B en in inset- 
uitvergroting) (uit Westall et al. 1911).

Protocontinent
Het door de GSWA voorgestelde model voor 
de Pilbarakorst is dat van een granitisch 
protocontinent dat bedekt wordt door mafi-
sche greenstones die vervolgens, vanwege 
hun hogere dichtheid, gaan inzakken in 
hun substraat, terwijl de granietmassa’s 
diapier omhoogkomen (convective overturn). 
Het is echter de vraag of we al uit mogen 
gaan van een in principe continentale korst. 
Een deel van onze waarnemingen komt 
echter overeen met een model van een 
overwegend mafische korst waarin lokaal 
felsisch gesteente, vaak in sills, intrudeerde. 
Alleen een dunne, afgekoelde, waterrijke 
bovenlaag van de korst zou een bros gedrag 
hebben vertoond. Wanneer fragmenten 
daarvan naar de basis van de korst zouden 
zinken (een model van Vlaar et al., 1994 
[8]), zouden door faseovergangen aan de 
basis van de korst hotspots hebben kunnen 
ontstaan. Als gevolg daarvan konden bimo-
dale intrusiva gevormd worden, met aan de 
oppervlakte koepelvorming, met rekbreuken 
en vulkanisme, zoals we die ook gevonden 
hebben in de Pilbara. Bij afkoeling en 
inzakking van de koepels zouden er op  
caldera gelijkende, maar daarmee niet 
identieke, collapse bekkens ontstaan [9]. 
Op Venus zijn dergelijke structuren 
benoemd als ‘corona’. 
Momenteel zijn wij (Sjoukje de Vries, Armelle 
Kloppenburg, Onno Houtzager, Alex Prent 
en ondergetekende) bezig om in de Pilbara 
een 150 km lange doorsnede door zo’n 
bekken te reconstrueren. Verder zijn er, 
o.a. door deelname aan een wetenschappe-
lijk boorprogramma in Barberton, geoche-
mische vervolgstudies ondernomen vooral 
op het gebied van Si- en S-isotopen (Mason 
en Van Bergen UU, en Vroon VU).

Terugkomend op het begin van dit verhaal. 
Het lijkt erop dat processen in het vroege 
Archeïcum gedeeltelijk te vergelijken zijn 
met die van de jongere Aarde, maar de  
setting is een geheel andere. Dat uitgangs-
punt vraagt om een nieuw type modellen 
dat niet direct terugkoppelt naar Phanero-
zoische omstandigheden, maar dat hoofd-
zakelijk ontworpen wordt vanuit de multi-
disciplinaire waarnemingen uit het veld, 
soms zelfs in combinatie met observaties 
van andere planeten. Pas vanaf rond 3,3 Ga 
komt een geologisch beeld naar voren 
waarbij de samenstelling en sterkte van  
de korst overeenkomsten lijken te hebben 
met die van de jongere Aarde, inclusief de 
daarbij behorende overschuivingsdeformatie 
en klastisch-sedimentaire faciësassociaties. 
Het onderzoek naar díe omslag maakt de 
vroeg-Archeïsche geologie extra spannend.

Wout Nijman (Universiteit Utrecht)
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