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.ontsluiting

De Carboneras breukzone: Spanje’s 
eigen San Andreasbreuk 

Vlak voordat de zon verdwijnt achter de toppen van de Sierra Cabrera is de Rambla de la Granatilla 
op z’n mooist. Rode, gele en paarse kleuren geven de vallei een warme gloed. Eén stukje van de 
Rambla trekt vooral de aandacht; een zone met een breedte van zo’n honderd meter waarin kleurige 
rechtopstaande banden elkaar afwisselen op meterschaal. Een spel van rood, paars, geel en grijs, en 
alle kleuren daar tussenin. En het mooiste is: dit is niet alleen een prachtig stukje landschap, het is ook 
geologisch een zeer interessante plek. Dit is waar de Carboneras breukzone op z’n best is ontsloten.

De Carboneras breuk in de Rambla de la Granatilla.
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Geen kleintje
De Carbonerasbreuk is een sinistrale zij-
schuiving in het zuidoosten van Spanje, 
niet ver van Almería. De breuk snijdt door 
de metamorfe basementgesteenten van de 
Betische Cordillera, door de vulkanische en 
vulkanoclastische gesteenten van het Cabo 
de Gatacomplex, en door de postorogene 
Miocene en Pliocene sedimenten van het 
Nijar Bekken. De breuk heeft een noord-
oost-zuidwest strekking en is vrijwel over 
zijn gehele onshore gedeelte goed ontsloten. 
In het zuidelijke gedeelte, ten oosten van 
Almeria, vormt een langgerekte heuvelrug 
de oppervlakte-expressie van de breukzone. 
Dit deel van de breuk staat wel bekend als 
La Serrata. Meer naar het noordoosten 
wordt het landschap vooral bepaald door 
de Neogene sedimenten en metamorfe 
phyllieten, maar het goefende oog herkent 
ogenblikkelijk de dagzoom van de breuk. 
De sinistrale verplaatsing langs de breuk  
is minimaal 15 kilometer, maar mogelijk 
zelfs 40 kilometer. Vertikaal is er zeker  
1,5 km verplaatsing geweest. Naar het  
zuiden toe lijkt de breuk door de Alborese 
Zee heen te vervolgen tot in Noord-Afrika. 
In het noorden is de Carbonerasbreuk  
verbonden met de noord-zuid strekkende 
Palomaresbreuk en, verder noord, met de 
Alhama de Murciabreuk. Langs deze laat-
ste breuk vond de Lorca-aardbeving van 
mei 2011 plaats. 

Regionale geologie van Zuid Spanje (uit Rutter 
et al. 2012).

De geotoerist
Als je vanuit Carboneras de kustweg noord-
waarts richting Mojacar neemt, dan moet 
je als geotoerist in ieder geval even uitstap-
pen bij de Mirador de la Granatilla. Het 
uitzicht is fenomenaal, vooral terugkijkend 
naar Carboneras. De gesteenten zijn volca-
noclastisch, maar het valt niet mee om een 
goed beeld te krijgen van de opeenvolging 
van de afzettingen. Wat wel opvalt is de 
aanwezigheid van veel breukvlakken, vaak 
met duidelijke striae die de beweginsgrich-
ting aangeven. Even met je nagel erover 
vegen. Noordwaarts vanaf de Mirador gaat 
de weg geleidelijk naar beneden. Vlak voor 
de brug over de Granatilla vallei is er een 
klein weggetje naar rechts. Dit is een bocht 
van de oude weg; voor de reguliere auto-
mobilist nutteloos geworden, maar voor de 
geoloog een prachtige plek om te stoppen 
en naar de kleurenpracht van de Carbone-
rasbreuk te kijken. Maar wel op het eind 
van de dag dus! Terug naar de hoofdweg 
en doorrijden naar het gehucht Sopalmo; 
midden in het dorp rechtsaf, scherpe bocht 
naar rechts, en dan links aanhouden tot  
de gebande kleuren je toeschreeuwen dat 
je daar moet zijn. En waar je vooral even  
rustig op een steen moet gaan zitten. 

San Andreas
Het is bekend dat grootschalige breuken 
vaak een brede zone van deformatiestruc-

turen veroorzaken. Waarschijnlijk het meest 
fameuze voorbeeld is de San Andreasbreuk 
in Californië. De Carbonerasbreuk is echter 
niet anders. De zone bij Carboneras is 1 tot 
1,5 km breed en bestaat uit een serie ana-
stomoserende en vertakkende banden 
waartussen lenzen van het oorspronkelijke 
moedergesteente liggen, maar ook brok-
stukken van dolomiet en granitoid. Waar 
de breuk door de metamorfe phyllieten  

Karakteristieke, kleinschalige deformatieband met breukpoeder rijk aan phyllosilicaten. De interne structuur wordt vooral bepaald door schuifvlakjes 
(‘Riedel shears’) die, in deze band, aanwijzingen geven voor de verticale component van verplaatsing.
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zoek moesten naar een nieuw gebied om 
veldwerk te doen met de Master studenten 
Geologie uit Utrecht was de keuze dan ook 
snel gemaakt. De ‘Field Research Instructi-
on Geology’ was geboren. Deze instructie  
is geen klassiek ‘doctoraal’ veldwerk zoals 
vele KNGMG-leden dat zich ongetwijfeld 
nog kunnen herinneren (“hier is je gebied, 
over een maand komt er iemand, succes!”). 
Het is feitelijk een cursus die als doel 
heeft studenten gericht te leren hoe je een 
onderzoek doet in het veld, met als start-
punt een specifieke onderzoeksvraag. Ieder 
jaar gaan 25 tot 40 Utrechtse MSc studen-
ten naar Zuid-Spanje om in teams van 
twee te werken aan het oplossen van een 
lokaal Betisch probleem. 
Dat kan een probleem zijn met megabeds 
in het Tabernas Bekken, Milankovitch cycli 
in de mergels van het Sorbas Bekken, 
metabasieten in de Sierra de los Filabres, 
of multiple plooiingsfasen in de Alpujarride 
phyllieten van de Sierra de Cabrera. Of dus 
ook de 3D geometrie van de Carboneras 
breukzone, de interne structuur en breedte 
van de ‘damage’ zone, en de overgang van 
de Carbonerasbreuk naar de meer noorde-
lijke Palomaresbreuk. 
De studentteams krijgen de vraagstelling 
aangereikt door de begeleiders, maar moe-
ten vervolgens zelf een geschikte strategie 
bepalen om tot een antwoord te komen. 
Dat kan betekenen dat in detail mergels, 

gipsen en zandstenen worden gekarteerd, 
maar ook dat honderden kleinschalige 
breuken worden opgemeten en verwerkt 
worden met stress-inversion software. Tja, 
dat is wat research is! Gerapporteerd wordt 
er in journal paper stijl: krachtig, to-the-
point, en uitgebreid gereviewed door de 
betrokken docenten (major revision is  
standaard). En dat alles in vijf weken,  
uit-en-thuis.

De avondzon
Ik kom graag op het eind van de middag in 
de Rambla de la Granatilla. Het is er rustig, 
de kleuren zijn overweldigend en je zit in 
de avondzon te kijken naar een breukzone 
die de competitie met de San Andreas-
breuk aan kan. Okay, niet zal winnen, maar 
wel aan kan. Ik weet dat het niet hoort, 
maar stiekem denk ik toch steeds als ik 
daar ben: een klein beetje seismiciteit zou 
nu wel aardig zijn....

Hans de Bresser
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van de Sierra de Cabrera snijdt, bestaan  
de banden grotendeels uit fijnkorrelig  
poeder (‘fault gouge’) van phyllosilicaten. 
De mechanische eigenschappen van derge-
lijke poeders bepalen in hoge mate het 
gedrag van breuken, met name of langzame 
kruip dan wel seismiciteit verwacht kan 
worden. Niet voor niks wordt uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de eigenschappen 
van de San Andreasbreuk, zowel in het 
veld als in het laboratorium. Vooral onze 
collega’s uit Manchester en Liverpool (Ernest 
Rutter, Daniel Faulkner en coworkers –  
zie de referenties) hebben de Carboneras 
breukzone uitgebreid bestudeerd. Hun doel 
was vooral om meer te weten te komen over 
de interne structuur en de mechanische 
eigenschappen van breuken. Het gebied  
bij Carboneras was een slimme keuze; door 
het semi-aride klimaat in Zuid-Spanje is de 
breuk zeer goed ontsloten en zijn de ver-
breukte gesteentes en gouges uitstekend 
gepreserveerd. Beter zelfs dan in Califor-
nië, dus dat scheelt weer een stukje reizen.

Field Research Instruction Geology
In 2001 was ik voor het eerst in de Betische 
Cordillera, samen met Reinoud Vissers, 
Rinus Wortel en de toenmalige promovendi 
van de VMSG-onderzoeksschool. Het was 
fantastisch om te ervaren hoe de geologie 
van dit gebied op korte afstanden zo enorm 
varieert. Toen we een paar jaar later op 

Breukvlak met striae in dolomiet, waar de breuk uitkomt in zee.


