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De Ries meteorietkrater

Ton Lindemann*

Iets over sterrenkunde

Voor we de details van de inslag gaanbekijken zullen we

eerst moeten weten waar we over praten. Rotsblokkendie

door het zonnestelsel zwerven en op hemellichamen in-

slaan veroorzaken littekens die inslagkraters worden ge-

noemd. Het inslaan hoeft nietpersé op de Aarde te gebeu-

ren, ook op andere hemellichamen komen inslagkraters

voor. Zoek maar eens met een verrekijker naar kraters op

de halfvolle maan. Ook Mercurius en Mars zijn vergeven

van inslagkraters. De rotsblokken welke door het zonne-

stelsel zwerven worden ook wel planetoïden genoemd en

de meeste bevinden zich in een gebied tussen Mars en

Jupiter. Zij zijn overgebleven zijn na de vorming van de

planeten zo’n 4,5 miljard jaar geleden. De meeste objec-

ten zijn klein en ongevaarlijk, maar er zijn planetoïden
van enkelekilometers tot een paar honderdkilometerbe-

kend. Door onderlinge botsingen of verstoringen in het

zwaartekrachtveldkunnen deze planetoïden van baan ver-

anderen en op ramkoers komen met andere hemellicha-

men in het zonnestelsel, dus ook met de Aarde.

Zolang we met relatiefkleine objecten te maken hebben,
zullen deze bij het binnendringen van de aardatmosfeer

geheel vergaan. We zien dan een lichtstreep. Dit in de

atmosfeer verbrandende gruis noemen we meteoor. Is het

object groter en bereiken dekosmische restanten het aard-

oppervlak dan spreken we over meteorieten.

Naast het gevaar van rondzwervende rotsblokken zijn er

ook nog kometen.Deze komen uit de buitengewesten van

ons zonnestelsel en zijn net als de planetoïden restanten

uit de begindagen van ons zonnestelsel. Het verschil met

planetoïden is dat kometen vooral uit bevroren gassen

bestaan welke in de nabijheid van de zon verdampen en

dan staartvorming vertonen. Ook kometen kunnen met pla-
neten in aanvaring komen.

De vorming van de Rieskrater

Laten we eerst even 15 miljoen jaar terug in de tijd gaan.

Een 1 kilometergroot projectiel kruist het pad van de Aar-

de. Een onvermijdelijke botsing is het gevolg. Met een

snelheid van ten minste 30 kilometer per seconde, maar

het kan ook enkele tientallenkilometersper seconde meer

zijn geweest, raast dezesteenklomp richting Aarde. Ukunt

zich voorstellendat zo’n groot object zich niet laatafrem-

men door de atmosfeer. Immers zodra deze de atmosfeer

‘voelt’ is hij al genaderd tot op 10 kilometerhoogte. De

hogere ijlere atmosfeer is daarbij totaal geen belemme-

ring. Een fractie van een seconde later raakt de impactor

de aardbodem in het huidige Zuid-Duitsland. Binnen één

seconde dringtde impactor doortot enkele kilometers diep

in deaardkorst. Erontstaat een krater en de impactor ver-

dampt. Er komt daarbij zoveel energie vrij dat het gebied

van de inslag onherkenbaar verandert. We zullen hier nu

enkele detailsde revue latenpasseren:

- Op het moment van de inslag treedtal gelijk versmelting

van gesteenten op. Deze schieten als glaslichamen tot

enkele honderdenkilometers ver weg en komen onder-

meer terecht in Tsjechië. Deze glaslichamen worden

tektieken genoemd en naar zijn vindplaats staan deze

bekend als Moldavieten.

- Gelijk hierop volgend worden de bovenste Jura lagen

weggevaagd met rol-, glij- en ballastische bewegingen
en komen elders ondersteboven of op hun zijde weer

tot rust. Megablokken tot vele vierkante kubieke kilo-

meters krijgen een nieuwe rustplaats.
- Even laterwordt het volgende pakket met Juragesteen-

ten verpulverd en in een waaier weggeslingerd. Dikke

lagen vermalengesteenten worden in de omgeving af-

gezet. Deze pakketten worden breccie genoemd.

- Ondertussen is het projectiel tot 3 kilometer diep de

aardkost binnengedrongen en ontploft vervolgens op

de rotsen van de diepe ondergrond. Bij deze ontplof-

fing verdampt de impactor, versmelten er dikke pak-

ketten gesteenten die daarna tot 10 kilometer hoog de

atmosfeer in worden geschoten. Daarop komt deze

gloedwolk weer naar beneden en vergroot de eerst ge-

vormde krater tot ongeveer 25 kilometer. Deze gloed-

wolk koelt af tot een op vulkaantuf gelijkend gesteente

en bevat veelzwarte glasbommen. Dit materiaalwordt

Sueviet genoemd en dekt de breccie af.

Al het leven in een straal van enkele honderden kilome-

ters is nu verwoest. Dikke stofwolkenomhullen de Aarde

en in de nabijheid van de inslag woeden grote branden.

Misschien is het beter om van allesvernietigende vuur-

tomado’s te spreken. De krater zelf bestaat in eerste in-

stantie uit een kokende massa gesteenten, zoals we dat

kennen van actieve vulkaancaldera’s.

Nadat alles tot rust gekomen is, loopt de krater vol met

water en ontstaat er een groot meer. Door kalkalgen en

sedimentatieslipt het meer dicht. Een deel van de krater-

rand erodeert en tijdens de laatste ijstijd geselen ijskoude

zandstormen de krater. Tegenwoordig rust bovenop de

meersedimenten een zandpakket uit de ijstijd. De erosie

gaat onverminderd voort en de Wömitz baant zich een

weg door de krater in de richting van de Donau. Veel se-

dimentenzijn ook daardoor ook weer verdwenen.

Op dit moment is er in het HoflandMuseum te Laren NH

een fraaieexpositie te bewonderenover meteoren en mete-

orieten waarbij er ook ruimschoots aandacht is voor de

Zuid-Duitse Ries krater. Daarom ook in ditblad wat ach-

tergrondinformatie over de Ries. Deze krater is ongeveer

15 miljoen jaar oud. In dit artikel zullen de we de effecten

van deze inslag op natuur en milieuvan het Miocene land-

schap in Zuid-Duitslanden zijn omgeving bekijken.
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Excursiepunten
De omgeving van Nördlingen of Oettingen i.B. is een uit-

stekend gebied om de krater te lerenkennen. Beide plaat-

sen liggen in dekrater en in de omgeving vinden we vele

al dan niet gesloten groeven, ontsluitingen en dagzomen

waar we de indrukwekkende verschijnselen van de im-

pact kunnen bekijken. Al rondkijkende in het gebied van

de Ries krijgt u een goedoverzicht van de geweldige cata-

strofe welke hier in zo’n korte tijd heeft plaatsgevonden.

De kracht van de inslag is af te lezen aan de vaakverfrom-

meldegesteenten. In een relatief klein gebied ziet u veel

verschillende interessante fenomenen. Wat grote indruk

op ons gemaakt heeft is de nietigheid van de mens en de

wetenschap dat ditmorgen weer kan gebeuren....

Het voert te ver om alle groeven en ontsluitingen te noe-

men, maar van een paar belangrijke wil ik een korte be-

schrijving geven. U krijgt zodoende toch een goed over-

zicht van de verscheidenheid aan verschijnselen die van

de inslag getuigen. Mocht u besluiten om er eens te gaan

kijken, danraad ik u aan een goede excursiegids en kaart

aan te schaffen. Deze zijn in dat gebied rijk voorhanden.

We beginnen onze tocht in het noordenbij de groeve van

Aumühle en eindigen in Nördlingen.

Aumühle

Na eentijd stilgelegen te hebben is deafbouw van Sueviet

ten behoeve van de cementproductie weerhervat. Vooral

de westelijke wandwordt afgegraven. Maar het meest in-

teressante deel is deoostwand van de groeve. Hier vinden

we het contactvlak van Suevietboven op deBunteBreccie

(foto 1). In de BunteBrecciebij de groeve ingang kunnen

we de stromingspatronen van het materiaal herkennen.

Hainsfart
In de voormalige kalkgroeve vinden we tegenwoordig een

sportpark. Inderdaad, kalkgroeve. We bevinden ons hier

dicht bij de oevers van het voormalige Riesmeer en vele

kalkalgen hebben hier riffen gebouwd. Tussen de kalken

van deze riffenkunnen we fossiele slakken vinden.

Megesheim

In deze zandgroeve kunnen we zandpakketten vinden die

gevormd zijn in de deltavan een rivier die in het Riesmeer

uitmondde.Later is boven op ditzandpakket een laag met

kalkalgen afgezet.

Foto 1, Aumühle: Contactvlak tussen de Bunte Breccie (bh) en de Sueviet (Su).
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Polsingen

Een klein groevetje aan de rand het dorpje. Toch zeer de

moeite waard om een kijkje te nemen. Het is een van de

weinige plaatsen waar rode Sueviet te vinden is.

Otting

Deze groeve is afgebouwd en wordt met rust gelaten. De

wandenbestaan uit dikke pakketten Sueviet, rijkelijk voor-

zien van zwarte glasbommen. In deze glasbommen kuntu

zeldzamekoolstofkristallentegenkomen. Hier werdin het

begin van de jaren zestig Coesiet gevonden. Dit wordtals

een van de bewijzen gezien voor een kosmische inslag.
De Coesiet zit in de glasbommen ingesloten (foto 2).

Gundelsheim

Op het scheidingvlak van de Jura-kalken en de zandige

massa kunnen we lange krassen aantreffen. Wat we hier

zien is het grensgebied tussen de kalk en debreccie (foto

3). De bovenste kalklagen zijn doorde inslag verdwenen,

er vanaf gegleden. De krassen en groeven in de kalk laten

de glijsporen nog zien (foto 4). De breccie bestaat uit een

kleurige zandige massa vermengd met grotere en kleinere

brokken vwmamelijk sedimentairgesteentenvan verschil-

lendeouderdom.

Foto 2, Otting: Suevietwand in de groeve van Otting. De

zwarte circeltjes geven enkele glasinsluitsels aan.

Foto 3, Gundelsheim: Overzicht van de groeve. Malmkalken (Ma) afgedekt door Bunte Breccie (bh).
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Wemding

Als u van Otting in derichting van Wemding rijdt, heeft u

op een gegeven moment een fraai overzicht over de kra-

ter. Op de markt van Wemding vindenweop de muur van

een restaurant een ingemetselde steen ter herinnering aan

de Apollo astronauten die hier hebbengeoefend om ken-

nis te maken met Sueviet en andere inslaggesteenten (foto

6).

De ten zuiden van Wemding gelegen groeve is uw bezoek

ook meer dan waard. Vrijwel alles wat je in de tectoniek

kunt tegenkomen, vind je daar in een notendop: lagen

welke ten opzicht van elkaar verschoven zijn, ingedrukt,

vergruizeld of waaruit hele pakketten verdwenen zijn of

waartussen pakketten zitten dieer oorspronkelijk helemaal

niet thuishoren (foto 5,7). Met wat geluk vindt uhierook

zogenaamde Riesbelemnieten.Dit zijn belemnietenwelke

doorde inslag als een komkommerin de lengte, gesneden

zijn en daarna weer zijn gefossiliseerd (foto 8).

Foto 4, Gundelsheim:

Krassen en glijsporen. De sporen liggen in de lengterichting

van de zwarte lijn. De bovenliggende kalklagen zijn in de

lengterichting van de groeven weggeschoven.

Foto 5, Wernding: Gang waar het oorspronkelijke materiaal verdwenen is endie direct daarna weer is opgevuld met kalkgruis.
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Oude theorieën over het onstaan

van de Ries

Eind negentiende, begin twintigste eeuw

ontstonden de eerste theorieënover het ons-

taan van de Ries. In eerste instantie werd

gedacht aan vulkanischeherkomst. Niet zo

gek, omdat het tufgesteenteveel leekop vul-

kanische tufen delpfwerd daarbij als voor-

naamste vulkaanaangewezen. Toch zatmen

met het tuf in de maag, want de samenstel-

ling was geheel anders dan gebruikelijk bij

vulkanischetufen vooralook glashoudend.

Er werd een nieuwe naam voor bedacht:

Sueviet, afgeleid van de Latijnse naam van

Bayem.

Maar dit is maar de helft van het verhaal,

waar kwamen immers de krassen en glij-

sporen vandaanop deJurakalken? Dit werd

toebedachtaan een gletsjertheorie. Ijsmas-

sa ’s bewegende over dekalken zouden tij-

dens de ijstijd de sporen hebben achterge-

laten. En inderdaad, dit stemde goed over-

een met de rotsblokken (Bunte Breccie) die

men tiaarbovenop vond. ALs zwerfstenen ge-

lijk werden deze tot eindmorenen gebom-

bardeerd.

Pas in dejaren zestig van de twintigste eeuw

vond men hogedruk mineralen in de glas-

lichamen van het Sueviet welke zo kenmer-

kend zijn voor grotemeteorietkraters. Sinds

de ontdekking van de Coesiet twijfelt nie-

mandmeeraan deastronomischeherkomst

van dit kosmische litteken in Zuid-Duits-

land.

Foto 6, Wemding Stadt: Gedenksteen ter ere van het bezoek

van de.Apollo astronauten in 1970.

Foto 7, Wemding: Overschuivingen veroorzaken zogeheten

glijvlakken. De zwarte lijn geeft de richting van het vlak aan.

Foto 8, Rieshelemniet:Deze ‘gehakte' en daarna weer gefossiliseerde helemnietenzijn een gewildsouvenir voor verzamelaars.
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Gosheim

Het voorbeeld van een grote schol welke ondersteboven

op deze plaats terecht is gekomen (foto 9). De oudste la-

gen liggen dus bovenop!

De kalken zijn geheel verbrokkeld en het zal u niet luk-

ken om de ammonieten er heel uit te krijgen.

Foto 9, Gosheim: Oostwand van de groeve. De inzet toont het detail van de vergruizelde balklagen welke ondersteboven liggen.

Foto 10, Altenburg: Noordwand van de groeve met contactvlakken tussen Malmblokken (Ma) en Sueviet Su).
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Rohnheim

Deze groeve is niet toegankelijk, maarvanafde weg goed

te zien. Net als bij Gundelsheim vindenwe hierboven op

de Jura-kalken kleurrijke pakketten breccie. Het bijzon-
dere is dat in dezebreccie met enig geluk ook Riesbelem-

nieten gevonden kunnen worden.

Altenbürg

Dit is een oudekloostergróeve. Het Sueviet in deze groeve

is vooral gebruikt als bouwmateriaal. In de Sueviet van

deze groeve zien we ook brokken Jura-kalk liggen (foto

10). Deze zijn daar ingevallen na een luchtreis en pas na-

dat het Sueviet is afgezet.

Ipf

Ook dit is een van zijn plaats verschoven brok Jura-kalk.

Op een afstand lijkt deze op een vulkaan (foto 11). En

inderdaadheeft de Ipf aan de basis gestaan van de oude

vulkaantheorieaan het eind van 19e en begin van de 20e

eeuw. Een wandeling naar de top van deze berg wordt

beloond met een fraai uitzicht over de krater.

Wallerstein

Nabij het slot Wallerstein vindenwe een rots dieuit kalk-

algen en travertijn bestaat. Deze werden afgezet rondom

een bron diena de inslag ontstond. Ook hier een fraaiuit-

zichtover dekrater en de markante vorm van deIpf,waarin

we met gemak het silhouet van een vermeende vulkaan

kunnen herkennen.

Unterwilflingen

De rotsige ondergrond van de pre-Ries is hier naar boven

gekomen en in deze groeve vinden we vooral gedefor-

Foto 11, De Ipf gezien vanafWallerstein. De vorm van deberg lijkt op een vulkaan.

Foto 12, Unterwilflingen:
In de oostelijke wand met granieten (gr) en gneizen (gn) is op de zwarte lijn een breukvlak zichtbaar met een kleine verschuiving.
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meerde granieten en gneisen (foto 12). Deze gedeformeer-

de rotsen wordenweer afgedekt door breccie.

Nördlingen

Genoemdals laatste, maar misschien moetu hier toch maar

eerst eenbezoek brengen aanhet Rieskrater museum. Daar

krijgt u een goed en gedetailleerd overzicht van wat zich

heeft afgespeeld en waar u op moet letten als u op excur-

sie gaat. Er is een ruime hoeveelheid literatuur, kaarten,

gesteenten en Moldavietente koop inde museumwinkel.

Midden in de stad staat de Daniël. Deze kerktoren is aan

het eind van de 15e eeuw gebouwd uit Suevietuit de eer-

der besproken Altenbürg groeve (foto 13).

Er zijn nog veel meer ontsluitingen welkede moeitewaard

zijn, waaronderde kalkgroeve van Holheim, de dagzoom

in de berm bij Zipplingen, verstoorde Juralagen van Un-

terappenberg en Meyer’s Keiler te Nördlingen. En niet te

vergeten voor als u in de buurt bent: De krater Steinhei-

mer Becken, met ook een interessant museum. Maar ik

hoop dat u, als u besluit om eens te gaan, met dezebeschou-

wing al een goede indruk heeft van wat u mag verwach-

ten. En zoals altijd, vraag aan de ‘Bruchmeister’ of u de

groeve betredenmag.
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Foto 13. De kerktoren te Nördlingen, bekendals de Daniel, is

gebouwd van Sueviet afkomstig uit de Altenburgklooster

groeve


