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IJsland is zó rijk aan geomorfologische verschijnselen dat ik er een aantal 
artikelen over zou kunnen schrijven, maar dit artikel beperkt zich voorna-
melijk tot het gebied bij het Muggenmeer – verder in dit artikel aangeduid 
met de IJslandse naam Mývatn – en het gebied bij Krafl a. Als fysisch 
geograaf besteed ik aandacht aan de geologie van IJsland met betrekking 
tot de plaattektoniek, maar ook de vormen en hun ontstaanswijzen 
(geomorfologie en geogenese) komen aan bod.

G R O N D B O O R  &  H A M E R

AFBEELDING 1. | De Krater Víti bij 
Krafl a, gevormd bij explosieve uitbarsting 
aan het begin van de Mývatn Fires in 1724.



0N U M M E R  2  -  2 0 1 7 3 9

Eén theorie over de grote hoeveelheid 
magma die onder IJsland naar boven 
komt is de recycling van een stuk 
korst (microplaat) dat via subductie in 
bovenste laag van de mantel terecht is 
gekomen en aan het smelten is. Het 
lijkt sowieso dat plaattektonische 
processen in de bovenlaag van de 
mantel heter en vloeibaarder zijn dan 
eerder gedacht en deze processen 
kunnen ook aanleiding geven tot 
grotere vulkanische activiteit.

Een andere theorie (en op het ogen-
blik meer gangbaar) is dat er zich een 
diepe mantelpluim onder IJsland be-
vindt, waarvan de bovenkant ‘hotspot’ 
wordt genoemd. Deze heeft zijn oor-
sprong zo’n 70 miljoen jaar geleden 
en lag aanvankelijk ten noordwesten 
van Groenland.

De eerder genoemde westwaartse 
verplaatsing van de plaatgrenzen op 
IJsland maakt dat de mantelpluim 
(relatief ) naar het oosten is verscho-
ven en al ongeveer 10 miljoen jaar 
onder het zuidoosten van IJsland 
(Vatnajökull, zie Afb. 2) ligt. Om 
pluim en spreidingszone boven elkaar 
te houden zijn er sprongen van de 
actieve zones op IJsland naar het 
oosten ‘nodig’ geweest. De Noorde-
lijke Vulkanische Zone (NVZ) – 
waarover verder in dit artikel geschreven 
wordt – strekt zich uit van de noor-
delijke grens van de ijskap Vatnajökull 
naar het noorden, langs en over de 
Krafl a regio tot aan de zee.

AFBEELDING 2. | IJsland met 
spreidingszone in de Atlantische 
Oceaan. De Noordelijke 
Vulkanische Zone (NVZ) 
loopt van Vatnajökull naar 
noordelijke landgrens. 
Bron: open domein, USGS, 
1999

AFBEELDING 3. | Schema vorming tafelberg. Vorming in 3 stadia van vulkanisme 
onder ijs. Fase 1: uitstroom van lava onder het ijs vormt kussens. Fase 2: na afname 
waterdruk ontstaat explosieve fase, dit leidt tot hyaloclastiet-rug (een tindar). Fase 3: 
het ijs smelt zo ver dat een breed contact met de atmosfeer ontstaat en de lava binnen 
ijswanden vlak uitstroomt. Door deze verticale wanden zal na verdwijnen van het ijs 
een tafelberg achterblijven (een tuya). © Thordarson,T. & A. Hoskuldsson, 2009

[tefra = pyroklastisch materiaal; tuf = pyroklastisch materiaal < (= kleiner dan) 4 mm; 
lapilli: 2-64 mm; vulkanische as: < 2 mm; vulkanische bommen of blokken > 64 mm]
(zie pagina 41)

Je kunt op IJsland terecht voor actieve processen, zoals de recente vulkaanuit-
barstingen van 2010 en 2011, de spleeteruptie van 2014-2015, hete bronnen, 
modderpoelen en naar zwavel ruikende dampen, gigantische ijsvelden, 
waaronder actieve vulkanen liggen, indrukwekkende watervallen en zo meer.

Het ontstaan van IJsland
De vorming van IJsland heeft veel te maken met het ontstaan van de Noord-
Atlantische Oceaan. Ongeveer 200 miljoen jaar geleden brak een grote landmassa 
(het Laurazische Supercontinent) uiteen. Ongeveer 55 miljoen jaar geleden ont-
stond een breuk tussen Groenland (dat toen nog aan Noord-Amerika vastzat) 
en Europa. De scheurzone (Mid-Atlantische Spreidingszone) vormde de nieuwe 
grenzen van de Noord-Amerikaanse plaat in het westen en de Euraziatische plaat 
in het oosten (plaattektoniek). De spreidingssnelheid is ongeveer 2 cm per jaar en 
de westwaartse verplaatsing van de gehele spreidingszone is ca. 11 mm per jaar.
   
Door de zich spreidende plaatgrenzen komt magma naar boven. IJsland ligt op 
de spreidingszone, maar hier komt meer magma naar boven dan op andere 
delen van de zone, waardoor hier een groot eiland is ontstaan. Er vormen zich 
op aarde in dergelijke spreidingszones geen grote landmassa’s, dus IJsland is een 
uitzondering. De meeste zones liggen op oceaanbodem op gemiddeld 2-3 km 
diepte. Bij de Oost Afrikaanse Spreidingsvallei (East Africa Rift Valley) is er in 
tegenstelling hiermee, juist een oceaan in wording; een proces dat overeenkomt 
met de vorming van de oer-Atlantische Oceaan.

De actieve vulkanische zones op IJsland hebben de vorm van een scheve om-
gekeerde y. Het gesteente dicht bij de spreiding is het jongste, maar ligt vaak op 
ouder gesteente omdat de spreidingszones zelf verschoven zijn. Zo kun je bij 
Thingvellir (ten noordoosten van Reykjavik) door een ravijn lopen dat precies 
op een plaatgrens ligt, jonge lava’s stroomden hier uit over 10.000 jaar oude 
lavavelden. Het oudste gesteente aan de oppervlakte van IJsland is 14 tot 16 miljoen 
jaar oud, maar het oudste gesteente in de ondergrond is 25 miljoen jaar oud.

Hotspot of niet?
Om de aanwezigheid van de landmassa IJsland te verklaren komt de ‘hotspot’ 
in beeld. Dit zou de grote hoeveelheid opkomend magma op IJsland verklaren. 
Bij de aanwezigheid van alleen een spreidingszone zou het eiland uit elkaar 
gedreven worden.
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De Noordelijke Vulkanische Zone 
(NVZ) is vrij actief en verbreedt zich. 
Hieronder komen een aantal voor-
beelden van activiteit en vormen in 
het landschap van de NVZ langs.

Tindars en tuya’s (hyaloclastiet-
ruggen en tafel-bergen) en het 
vulkanisme onder ijs
In de laatste ijstijd was IJsland geheel 
bedekt met ijs. Ongeveer 15.000 jaar 
geleden brak het ijsdek in groot tempo 
op door opschuiving van het polaire 
front naar het noorden, veranderingen 
in oceaanstromen en stijging van de 
zeespiegel. Rond 10.300 jaar geleden 
was het ijsdek fl ink gekrompen. Nu 
zijn er nog grote delen bedekt met ijs, 
waarvan het grootste ijsdek de Vatna-
jökull is met ca. 8.100 km2 (qua land-
oppervlak vergelijkbaar met Gelder-
land + Overijssel). Bekijken we de 
noordkust van IJsland dan schoof bij 
het warmer worden van het klimaat, 
de ijsgrens richting Krafl a en Mývatn 
tot de huidige grens aan de noordkant 
van de Vatnajökull. In de tijd dat het 
land nog bedekt was met ijs, waren 
er regelmatig vulkanische activiteiten 
die het huidige landschap vorm 
hebben gegeven.

Als er een eruptie (Afb. 3) onder een 
dikke ijslaag ontstaat (en dus onder 
hoge druk), krijgt uitstromende lava 
een kussenvorm. (Erupties op de 
zeebodem leiden ook tot kussenlava 
door de hoge waterdruk). Gaat de 
eruptie door, dan kan er een smelt-
meer onder het ijs ontstaan. Doordat 
de dikte van de lava toeneemt en de 
waterdiepte afneemt, ontstaat een 
explosieve fase. De combinatie van het 
smeltwater met de hete lava resul-
teert in zogenaamd hyaloclastiet 
waarbij een kanaal naar de atmosfeer 
aanwezig kan zijn. 
Als de vulkanische activiteit op dit 
punt stopt, dan zal er na het smelten 
van het ijs een hyaloclastiet of rhyoliet-
rug (tindar) achterblijven. Dit zijn 
vaak langwerpige ruggen als de vul-
kanische activiteit zich in de lengte 
uitbreidde.
Gaat de activiteit onder het ijs vlakbij 
de centrale vulkaan door, dan zakt 
door smelt het oppervlak van de ijs-
massa in en er ontstaan scheuren. Er 
kan dan een opening ontstaan naar de 
atmosfeer en waardoor as naar buiten 
komt. Als dat nog binnen de grenzen 
van het ijs gebeurt, zal de uitstromen-
de lava de eerdere lagen bedekken en 

zijdelings begrensd worden door de randen van het ijs. Hierdoor is de bovenkant 
van deze laag vlak. Na het verdwijnen van het ijs blijft er een tafelberg (tuya) over.

Een voorbeeld van een hyaloclastiet-rug is Námafjall bij het fumarolenveld Hverir ten 
oosten van Reykjahlið. Hlíðarfjall (Afb. 4) is ook onder ijs ontstaan, maar bestaat 
uit het lichter gekleurde rhyoliet. Beide ruggen zijn ongeveer twee kilometer lang.

Voorbeelden van tafelbergen in het gebied Mývatn - Krafl a zijn de 882 m hoge 
Gæsafjöll ten westen van Krafl a met een ouderdom van circa 14.400 jaar en de 
953 m hoge Búrfell met een ouderdom van circa 10.800 jaar, die ten oosten van 
Mývatn ligt. De ouderdom van Gæsaf jöll wijst er in ieder geval op dat het 
gebied in die tijd nog bedekt was met ijs. Búrfell ligt 22 km zuidelijker.

Spleeterupties in 2014 en het Holuhraun lava veld
In 2014 – toen ik op het punt stond om het gebied tussen Mývatn en de Vatna-
jökull te bezoeken – werd het gebied afgesloten vanwege een dreigende eruptie 

AFBEELDING 4. | Hlíðarfjall. Een ongeveer twee km lange tindar. 
Een rug in het landschap ontstaan onder ijs.

AFBEELDING 5. | Hier zijn drie voorbeelden te zien van vulkanische activiteit 
in verschillende tijden. Van onder naar boven: lavastroom van de Mývatn Fires 
(1727-1729), de tuf-ring Hverfjall (Hverfjall Fires, 2.500 jaar geleden), op 
achtergrond de tafelberg Búrfell (tuya) van 10.800 jaar geleden. Zie tekst voor 
uitleg. Ze lijken dicht bij elkaar te liggen, maar de afstand tussen de lavastroom 
en Hverfjall is ca. 5,5 km en tussen Hverfjall en Búrfell is die ca. 11 km!
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van de Barðarbunga vulkaan, die zich onder het ijs van de Vatnajökull bevindt 
(de Vatnajökull is groter dan een gletsjer, maar kleiner dan een ijskap en wordt 
daarom in het Engels ‘ice sheet’ genoemd). 
Uiteindelijk bleef een eruptie uit, maar er vormde zich door smelten een 
verzakking in het ijs boven de Bárðarbunga met een oppervlakte van 110 km2 
en een diepte van 65 m. De magma werkte zich 48 km ondergronds naar het 
noordoosten en kwam uiteindelijk aan het oppervlak via spleeterupties en 
vormde zo tussen augustus 2014 en februari 2015 een groot lavaveld Holuhraun. 
Het is de grootste Europese spleeteruptie sinds 1784.

De spleeterupties bij Mývatn en Kra� a
Het gehele gebied bij Mývatn en Krafl a is doorsneden met breuken door de 
ligging op de Noordelijke Vulkanische Zone en vulkanische activiteiten zijn 
nooit ver weg in tijd en plaats.
De breuken lopen door tot ver ten noorden van IJsland. Bij Mývatn en in het 
gebied van Krafl a zijn ze 100 km lang en 5 tot 10 km breed. Veel vormen in het 
landschap getuigen van erupties zoals de hiervoor al besproken hyaloclastiet-
ruggen en tafelbergen. 

Spleeterupties – zoals bij de vorming van Holuhraun – zijn er talrijk geweest. 
Hoewel er meerdere periodes met spleeterupties zijn geweest beperk ik me hier 
tot een paar bekende die jonger zijn dan 2.800 jaar. Bij spleeterupties komt magma 
aan het oppervlak, kunnen er lavafonteinen ontstaan en vindt er uitstroom van 
lava plaats over de grond. Daarom worden de periodes van actieve spleeterupties 
op IJsland ‘Fires’ genoemd.

De Hver� all Fires (2500 jaar geleden)
Deze eruptieperiode behoort tot de grootste van de ‘Fires’. Waar het magma in 
contact kwam met het water van Mývatn (dat toen zijn grenzen oostelijker had) 
resulteerde dat in zogenaamde phreato-magmatische explosies met uitstoot van 
as, lapilli en vulkanische tefrabommen. Hierbij werd een tuf-ring opgebouwd, 

die resulteerde in de krater Hverfjall. 
De as die bij de explosies vrijkwam 
had in de buurt van Hverfjall een 
dikte van meer dan 100 cm! 

De tuf-ring Hverfjall (Afb. 5) is een 
duidelijke vorm in het landschap ten 
oosten van Mývatn. Hij is bijna rond 
en heeft een hoogte tussen de 90 en 
150 m en een diameter van ongeveer 
1000 m. Na de explosieve fase was er 
een fase met uitstroom van lava vanuit 
gaten die iets noordelijker lagen: op 
droog terrein bij Jarðbaðshólar, noor-
delijk van Hverfjall. Deze lava bereikte 
een dikte van 2,5 m. De derde fase, 
die weer vanuit Hverfjall actief was, 
bestond uit golven van stoom + 
deeltjes (de droge variant) of stoom + 
deeltjes + water (de natte variant) die 
zich laag over de grond voortbewo-
gen. Deze hadden vaak een grote 
snelheid en konden daardoor zelfs 
tegen een helling op bewegen. Er zijn 
afzettingen te vinden tot 100 m helling 
opwaarts en deze afzettingen zijn 
elders ook te herkennen als ribbels, 
duinen en laagjes die bijvoorbeeld 
tegen obstakels gepleisterd zijn. De 
Hverfjall Fires hebben uiteindelijk 
een lengte van ruim 30 km bereikt. 

AFBEELDING 6. | Leirhnjúkur fumarolen: opborrelende gassen, heet water en prachtige kleuren.
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De Mývatn Fires (1724 - 1729)
De uitbarsting van 1724, die resul-
teerde in de vorming van de krater 
Víti (Afb. 1) bij Krafl a, leidde een 
periode van vulkaan- en spleeterup-
ties in die de Mývatn Fires worden 
genoemd. Aardbevingen, uitstoot van 
puimsteen, modder en gesteentefrag-
menten van het nabije oppervlak 
werden de atmosfeer in gegooid. Het 
fi jne materiaal kwam over een gebied 
van ca. 12 km lengte naar het zuid-
oosten terecht. De tefralagen waren 
op 2 km van Víti wel 50 cm dik. Deze 
uitbarsting duurde een paar dagen, 
maar acht maanden later brak een 
nieuwe fase aan met aardbevingen en 
hierbij ontstonden spleten die zich 
openden in de richting van Mývatn. 
Stoom en gassen ontsnapten uit gaten 
(fumarolen) en modderpoelen vormden 
zich bij Krafl a en bij Námafjall. Bij 
intervallen was er activiteit tot septem-
ber 1729 (onder andere vanuit Leihn-
júkur) en dat resulteerde uiteindelijk 
in een spleetlengte van 11 kilometer.
De lava stroomde ook door een droge 
rivierbedding richting Reykjahlið 
– het dorp aan de noordkant van 
Mývatn – en vernietigde o.a. een 
aantal boerderijen. Deze lava is nu 
nog duidelijk aanwezig ten westen 
van Reykjalið aan de oever van het 
meer (Eldhraun), (Afb. 5).

De Kra� a Fires (1975 – 1984)
Deze periode werd ingeluid met aard-
bevingen en explosieve spleeterupties 
bij Leirhnjúkur. In de loop van negen 
jaar openden zich diverse spleten met 
uitstroom van lava over een lengte 
van 14 km. Leirhnjúkur ligt ongeveer 
in het midden van de Krafl a caldera 
en tijdens de Krafl a Fires was er regel-
matig een opbolling van de caldera-
bodem te zien, die werd afgewisseld 
met een inzakking. Vaak ging inzak-
king gepaard met uitstroom van lava. 
Naderhand stelde men vast dat dit 
gebied bij Leirhnjúkur, door de aard-
bevingen die gepaard gingen met 
spleeterupties, 9 m verbreed was. 
Deze spreiding van 9 m is opmerke-
lijk: dit gebeurde ook in de eerder 
genoemde Mývatn Fires, terwijl er in 
de voorafgaande 1000 jaar weinig 
spreiding in dit gedeelte van de 
IJslandse vulkanische zone was.

Fumarolen in het 
Kra� a-Mývatn gebied
Het gebied bij Mývatn en Krafl a wordt 
bepaald door de eerder beschreven 

Noordelijke Vulkanische Zone (NVZ) met zijn bewegende breuklijnen en 
daarmee samenhangende aardbevingen. Door deze situatie kunnen vulkanisme 
en spleeterupties zich relatief snel weer voordoen. De relatief oppervlakkige 
magmabronnen in het gebied uiten zich in fumarolen en hete bronnen.

Bij Leirhnjúkur (Afb. 6) en Námafjall (Afb. 7) kun je de effecten van de aard-
warmte in het Krafl a en Mývatn gebied goed zien: vanuit gaten in de grond 
(fumarolen) ontsnappen hete gassen zoals stoom (H

2
O), CO

2
, H

2
S, maar ook 

chloorgas. Er zijn echter wel verschillen in samenstelling van de gassen die 
ontsnappen. Zo bestaan de gassen bij Námafjall voor 50% uit H

2
S en bevatten 

zij ook veel H
2
. Bij Krafl a bestaat 90% van het gas uit CO

2
. De waterstofsulfi de 

(H
2
S) wordt omgezet in zwavel (S) of zwavelzuur (H

2
SO

4
) en de zwavel kan 

neerslaan. Het effect is fantastisch: stoom, kokend water, pruttelende modder-
poelen, sissende geluiden en een zwavelige lucht. De prachtige kleuren worden 
gevormd door neerslag van mineralen zoals het witte gips (CaSO

4
.2H

2
O) en 

calciet (CaCO
3
), maar er zijn ook gele, rode, bruine of groene kleuren mogelijk.

E� ecten van de aardwarmte
Knalrode stenen
De basaltstenen op Afbeelding 8 zijn zeer rood. Ze hadden oorspronkelijk een 
donkere kleur, maar zijn in de loop der tijd door (grond)warmte rood gewor-
den: de magnetiet in het gesteente is geoxideerd naar hematiet. In dit gebied 
kan de aardwarmte ook tot kleivorming leiden.
Het Krafl a en Námafjall gebied heeft door de relatief oppervlakkige magma-
kamer veel aardwarmte, die zich manifesteert door zowel stoomvelden en 
borrelende modderpoelen, maar ook door warmte die naar het oppervlak stijgt. 
In een boorgat in de regio, waar geen stoom of fumarolen zijn, is op 35 m 
diepte een temperatuur gemeten van 40° C en in de uiteindelijke diepte van dit 
boorgat (204 m) is 174° C gemeten. Maar sommige delen in het gebied worden 
juist gekenmerkt door koude veranderde grond.

De thermische energie wordt in het Krafl a-Mývatn gebied geëxploiteerd 
Bij Bjarnarfl ag (Afb. 9) zijn al in 1962 boringen gezet, waarvan sommigen tot 
2000 m diepte gingen, om warmte (en aanvankelijk zwavel) te winnen. De warmte 
werd gebruikt voor centrale verwarming in Reykjalið, maar de aanwezige 
mineralen zorgden voor veel corrosie en dit vroeg om aanpassingen. 

In 1975 werden een aantal putten vernietigd door de Krafl a Fires. Er zijn in-
middels veel nieuwe boorputten gemaakt. Soms was er een onverwacht (en 

AFBEELDING 7. | Námafjall, fumarolenveld en tafelberg Búrfell op 
achtergrond, rechts.
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AFBEELDING 9. | Bjarnarfl ag krachtcentrale.

ongewenst) effect: ondiep kokend grondwater dat niet te beheersen was en voor 
een ‘blow-out’ zorgde. Een deel van het Námafjall fumarolenveld is daardoor 
ontstaan. De vrijkomende stoom (waarin diverse andere gassen) van dat ondiepe 
kokende grondwater wordt afgevoerd in fumarolenvelden of in ondiepe grond-
waterreservoirs (aquifers) geleid. Soms worden de vrijkomende gassen naar 
vlakke terreinen geleid en ontstaat, door afkoeling daarvan, een silica neerslag. 

Inmiddels is er een uitgebreid netwerk ontstaan van warmtebronputten. Zowel 
bij Reykjalið als bij Krafl a heeft men veel geleerd met betrekking tot corrosie 
en hoe daarmee om te gaan. 
De warmte wordt gebruikt voor de energieproductie en opwarming van koud 
grondwater ten behoeve van centrale verwarming. Het water van het schei-
dingsstation van de energiecentrale wordt sinds 2004 gebruikt in de Mývatn 
Natuurlijke Baden. Het water bevat mineralen, silicaten en micro-organismen 
die goed zijn voor de huid. Sinds 2006 zijn een aantal nieuwe bronnen geboord, 
waarvan sommigen meer dan 2000 m diep gaan.

Al met al heeft het gebied bij Mývatn 
en Krafl a veel vormen in het land-
schap die getuigen van tektonische 
processen, zoals op vele plaatsen op 
IJsland te zien is.
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AFBEELDING 8. | Rood gesteente. Het zwarte magnetiet in deze basaltstenen is 
door aardwarmte geoxideerd tot het rode hematiet.


