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YELLOWSTONE

Yellowstone – een van de grootste vulkanen op aarde – 

staat al dertig jaar onder permanent toezicht. Geologen 

en vulkanologen weten zeker dat hij ooit zal uitbarsten 

en dat de verwoestingen immens zullen zijn. Alleen 

weten ze niet precies wanneer. Imco Lanting

W ie het Yellowstone National Park – het oudste na-
tionale park ter wereld, gesticht in 1872 – ooit 

bezocht, weet hoe uitzonderlijk deze plek is. Jaarlijks ver-
gapen miljoenen bezoekers zich aan de bizons, beren en 
wolven, en aan de duizenden oogverblindende geisers en 
heetwaterbronnen in dit stukje ongerept Amerika. Yel-
lowstone puft, borrelt en spuit. Op weinig andere plek-
ken op aarde komen onderaardse krachten in deze hoe-
veelheid zo dicht aan de oppervlakte. 
Yellowstone is een hotspot, een vulkanisch gebied dat 
niet op de bekende breuklijnen ligt. Naast Yellowstone 
zijn er ook hotspots op andere plekken zoals op Hawaï, 
de Galapagos- en de Canarische eilanden. Op deze plek-

ken komt magma van op grote diepte uit de mantel om-
hoog en hoopt het zich vlak onder het aardoppervlak op, 
als een soort open wonde in de aarde. Door bewegingen 
van het dunne aardoppervlak over deze magmakamers 
ontstaan vulkanen. 

Tweede magmakamer
Het natuurgebied is niets minder dan een gigantische 
ingezakte krater, een caldera. Slechts een paar kilometer 
onder de voeten van toeristen en dieren zit een enorme 

Apocalypse 
now?

Slechts een paar kilometer onder de 
voeten van de toeristen zit een massa 

gesmolten gesteente opgesloten

Sterke temperatuurveranderingen 
in en rond heetwaterbronnen 
kunnen iets vertellen over een op 
handen zijnde uitbarsting.
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▲ De Steamboat Geyser is de grootste geiser ter wereld. Hij kan het water tot 
honderd meter de hoogte in spuiten.

hoeveelheid gesmolten gesteente opgesloten. Deze mag-
makamer is 4.500 vierkante kilometer groot – ruim dub-
bel zo groot als de provincie Vlaams-Brabant. 
Vorig jaar ontdekten onderzoekers onder deze magmaka-
mer nog een magmakamer, die maar liefst 2,5 keer gro-
ter is dan de bovenste. Wetenschappers vermoedden al 
langer een immense magmakamer onder de tot dan toe 
bekende, maar het met eigen ogen constateren was van-
wege de hitte onmogelijk. En seismische tomografie, de 
techniek om te meten hoe snel aardbevingen zich door 
de aarde bewegen, is nog maar net voldoende ontwikkeld 
om de aanwezigheid daadwerkelijk te kunnen aantonen. 
‘Vooral dankzij wiskundige berekeningen van seismische 
data en snellere computersystemen hebben we de onder-
ste magmakamer in het vizier gekregen’, vertelt Jacob Lo-
wenstern, geoloog-vulkanoloog bij de US Geological Ser-
vice en het Yellowstone Volcano Observatory. ‘Vergelijk 
het met een CT-scan, maar in plaats van röntgenstralen 
registreren we met seismische stations trillingsgolven. 
Aan de hand daarvan kunnen we aflezen welke materia-
len zich in de ondergrond bevinden.’

Rampscenario
De enorme massa magma die zich heeft opgehoopt in 
ruimtes van in totaal bijna vijftienduizend vierkante ki-
lometer, zal zich langzaam maar zeker een weg naar de 
oppervlakte banen. Vroeg of laat gaat dat een keer mis, 
net zoals dat in een ver verleden een paar keer is gebeurd 
(zie: ‘Een wereld op zich’). 
Recent publiceerden wetenschappers een onderzoek 
waarin ze de gevolgen van een uitbarsting van Yel-
lowstone nauwkeuriger dan ooit in kaart brachten – en 
die beloven niet veel goeds. In een straal van bijna vijf-
honderd kilometer zal een laag as van een meter dik de 
aarde bedekken. De meer dan duizend kubieke kilometer 
grote aswolk zal zowel de Atlantische Oceaan als de kust 
van de Stille Oceaan bereiken, inclusief steden als Los 

Heetwaterballet 
Yellowstone telt meer dan 500 geisers, de 
helft van alle geisers op aarde. 140 daar-
van staan in een gebiedje van anderhalve 
vierkante kilometer. De beroemdste is de 
Old Faithful. Elke negentig minuten spuit 
hij 32.000 liter de lucht in. Dat is evenveel 
als wat één volwassen persoon in driekwart 
jaar aan water verbruikt. Recent wisten geo-
fysici te ontsluieren dat de Old Faithful ont-
staat door ophoping van heet water in een 
eivormige ruimte van 15 bij 18 meter, op 
vijftien meter diepte. Een pijp loopt vanuit 
dit ondergrondse bassin diagonaal omhoog 
naar de geiseropening. Hete gasbellen ver-
oorzaken trillingen in de aarde, waardoor 

ook water en stoom worden getriggerd, met 
regelmatige uitbarstingen als gevolg.  
De grootste geiser is de Steamboat geyser, 
ook de grootste ter wereld. Per eruptie gaat 
er bijna vier miljoen liter water honderd 
meter de lucht in. Kanttekening is dat de 
Steamboat heel onvoorspelbaar is. Sinds 
1991 is hij maar tien keer uitgebarsten, voor 
het laatst in september 2014.
De hoeveelheid water die geisers en heet-
waterbronnen in Yellowstone uitstoten, 
bedraagt 2,3 miljard liter per jaar. Dat wa-
ter was eerder als sneeuw of regen op de 
grond terechtgekomen en erin weggezakt. 
Hoewel het slechts gaat om vijf procent van 

de totale hoeveelheid regen en sneeuw (95 
procent komt in rivieren terecht), is dat een 
voldoende grote voorraad voor een perma-
nent heetwaterballet. 
De meeste geothermische activiteit vind je 
langs de Firehole-rivier. De rivier begint bij 
de bron als koudwaterstroom, maar achttien 
kilometer verderop is de watertemperatuur 
onder invloed van de vulkanische activiteit 
gestegen tot ruim 43 graden Celsius (on-
geveer de hoogste temperatuur waarin je 
het als mens nog uithoudt). Op driehonderd 
meter diepte onder Yellowstone is de aarde 
al zo heet dat water tot 260 graden Celsius 
wordt verhit. 
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▲ De krater van Yellowstone National Park.

Angeles en New York. Windpatronen en het klimaat in 
Noord-Amerika – en waarschijnlijk wereldwijd – zullen 
worden beïnvloed, wat het vliegverkeer en waarschijnlijk 
ook de communicatiesystemen lam zal leggen. Tientallen 
miljoenen mensen zullen ernstige gezondheidsproble-
men ondervinden of sterven door het inademen van de 
giftige as, die onder meer uit minuscule stukjes vulka-
nisch glas bestaat. Juist vanwege dit rampscenario wordt 
alles op alles gezet om te voorspellen wanneer ‘uur U’ zal 
aanbreken. 

Jaarringen
Vorig jaar kwamen wetenschappers een heel eind. Be-
rekeningen wezen uit dat zodra magma van de onderste 
in de bovenste magmakamer stroomt, er tien maanden 
tot tien jaar later een uitbarsting volgt. De onderzoekers 
combineerden data van eerdere erupties – waarvan nog 
veel materiaal in de grond terug te vinden is – met foto’s 
van magmakristallen op nano-niveau. Die kristallen heb-
ben, net als bomen, een soort jaarringen die door het af-
koelen van de lava ontstaan. Aan de hand daarvan kon-
den ze, met een nu nog tamelijk ruime marge, berekenen 
hoeveel tijd er zit tussen de afkoeling, de verhitting en 
een uiteindelijke uitbarsing. 
Volgens de onderzoekers zal een volgende uitbarsting 
van de Yellowstone-vulkaan misschien niet zo explosief 
zijn als lang werd gedacht. De lava-uitstroom zal volgens 
hen veel geleidelijker plaatsvinden. Maar al is de knal 
minder hard, een groot deel van de wereld wacht alsnog 
een vulkanische winter. 
Omdat sterke temperatuurveranderingen in en rond 
heetwaterbronnen ook iets kunnen vertellen over een 
aanstaande uitbarsting, worden ook die nauwlettend in 
de gaten gehouden. Thermometers op de grond krijgen 
hulp vanuit de ruimte. Satellieten met infraroodtechnolo-
gie zijn in staat de aardtemperatuur van een groot gebied 
in één keer vast te leggen, waardoor meteen gedetailleer-
de overzichtskaarten beschikbaar zijn. 
Het enige nadeel van deze methode is dat ze niet de tem-
peratuur van elke heetwaterbron afzonderlijk kunnen 
opmeten. De metingen moeten ook ’s nachts gebeuren, 
omdat zonnewarmte overdag de satellietgegevens ver-
troebelt. 

Op de vlucht 
Voelbare voorbodes van vulkaanuitbarstingen zijn aard-
bevingen, en die komen veelvuldig voor in Yellowstone. 
Maar liefst tweeduizend keer per jaar schudt de grond 
er. In 99,9 procent van de gevallen gaat het om kleine 
bevingen, tot 3,3 op de schaal van Richter. Gemiddeld 
slechts één keer in de 25 jaar krijgt het park een zwaar-
dere klap – 5,5 en hoger – te verduren. 
Dat dat voldoende is om paniekverhalen over een op 
handen zijnde uitbarsting van de vulkaan te voeden, 
bleek in 2013. De beving was niet eens zo heel zwaar 
(4,8), maar wel de krachtigste sinds 1980. Toen kort na 
de aardbeving een video van een op hol geslagen kudde 
Yellowstone-bizons op internet rondging, werd het per-

Een wereld op zich 
De krater (caldera) van Yellowstone ligt op 2.500 meter boven de zeespiegel 
(water kookt op deze hoogte al bij 92 graden) en meet 72 bij 48 kilometer. 
Hij wordt grotendeels omsloten door nóg hogere bergpieken van de Rocky 
Mountains. Door deze geïsoleerde ligging is Yellowstone een wereld op zich 
en eentje waar continu enorme natuurkrachten aan het werk zijn. 
De krater is gevormd door een immense eruptie, zo’n 640.000 jaar geleden. 
Ook daarvóór vonden twee uitbarstingen plaats, telkens met ongeveer een-
zelfde tussenpoos. Dit gegeven houdt de gemoederen danig bezig, omdat de 
vulkaan volgens de berekeningen rond deze tijd opnieuw zou moeten explo-
deren. Kanttekening is dat de marge waarbinnen dit kan gebeuren duizenden 
jaren beslaat en dat de kans dat onze generatie het mee zal maken, nihil is. 
Per jaar telt Yellowstone tweeduizend aardbevingen. Het merendeel is klein, 
met een kracht tot 3,3 op de schaal van Richter. Bij de laatste uitbarsting 
werd zo’n duizend kubieke kilometer magma (gesmolten gesteente) uitgesto-
ten. Ter vergelijking: de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010, waardoor het 
vliegverkeer in Europa en Amerika moest worden stilgelegd, produceerde 140 
miljoen kubieke kilometer as.

soneel van Yellowstone Park overspoeld met honderden 
telefoontjes en e-mails. Bezorgde mensen wilden weten 
of een uitbarsting van Yellowstone op handen was, nu 
zelfs de bizons op de vlucht sloegen. 
Nee dus, want de beesten galopperen wel vaker. Boven-
dien – en dat zagen alleen de kenners – renden de bizons 
niet van de caldera weg, maar juist dieper het park in. 
Niet handig als je op de vlucht bent voor een aanstaande 
ramp. 
Een ander verschijnsel dat velen aangrijpen om onheils-
berichten te verspreiden, is de opwaartse beweging van 
de kratervloer door druk van magma. Tussen 2004 en 
2008 was die in Yellowstone groter dan ooit: zo’n zeven 
centimeter per jaar, drie keer zoveel als normaal. We-
derom was er paniek om niks. Al snel bleek dat het geen 
teken was van een aanstaande uitbarsting: op bepaalde 
plekken in Yellowstone is de grond in een eeuw tijd meer 
dan zeventig centimeter omhooggekomen. 
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 Fumaroles: 
openingen in 
de aardkorst 

waarlangs 
hete gassen 
ontsnappen.

▼ Poel van 
borrelende 

modder.

▲ De Grand Prismatic Spring is de grootste heetwaterbron in de Verenigde Staten.

Thermische verschijnselen in Yellowstone
• fumaroles: openingen in de aarde waaruit 

heet gas en stoom ontsnapt. 
• modderpotten (mudpots): micro-organis-

men en zure gassen uit de ondergrond 
kunnen gesteente doen ontbinden in 
modder en klei. Hierdoor ontstaan water-
arme modderpoelen die lijken te koken. 
Het gebubbel wordt veroorzaakt door 
hete gassen die door de modder omhoog 
komen. De modder zelf kookt niet.  

• heetwaterbronnen: plassen heet wa-
ter dat vanuit de ondergrond omhoog 
komt. De beroemdste hot spring van Yel-
lowstone, en de op twee na grootste ter 
wereld, is de Grand Prismatic Spring. Het 
extreem zuivere hete water van 85 graden 
Celsius veroorzaakt de helblauwe kleur. 
De gele, oranje en bruine ringen daarom-
heen – waar het water iets minder heet is 
– worden veroorzaakt door zogenoemde 

thermofielen: organismen die gedijen in 
heet water. Thermofielen die leven in de 
binnenste gekleurde ring van de Grand 
Prismatic Spring – waar het water ‘maar’ 
75 graden Celsius is – zijn de cyanobacte-
riën Synechococcus en Chloroflexus. Het 
water is daar helder geel. De oranje en 
bruine ringen laten thermofielenkolonies 
zien die leven bij iets minder hoge water-
temperaturen. 

Maar hoe groot is het risico dat de vulkaan de komende 
jaren uitbarst? Verwaarloosbaar klein, zegt eigenlijk ie-
dereen die er verstand van heeft, inclusief Lowenstern. 
‘Vulkaanuitbarstingen worden voorafgegaan door veel 
onrust: aardbevingen, kleine explosies, aardverschui-
vingen en heter wordend grondwater. Systemen van 
deze omvang hebben tijd nodig om te ontwaken, en 
niks wijst er vooralsnog op dat dat bij Yellowstone het 
geval is.’
Aan de andere kant hebben onderzoekers volgens Lo-
werstern geen ervaring met uitbarstingen van deze om-
vang. ‘De laatste in de moderne geschiedenis die een 
beetje in de richting komt van de kracht die Yellowstone 
herbergt, was de eruptie van de Indonesische vulkaan 
Tambora in 1815. Dat was de zwaarste vulkaanuitbar-
sting in de laatste tienduizend jaar - tot in de Verenigde 
Staten en Europa waren de gevolgen dramatisch. De as 
blokkeerde wereldwijd het zonlicht en het klimaat was 
volledig van slag. Extreem koude winters en veel te natte 
zomers veroorzaakten mislukte oogsten, hongersnoden 
en epidemieën.’ 
Omdat Yellowstone in potentie tien keer groter is dan 
Tambora, is het moeilijk om op basis daarvan een voor-
stelling te maken. ‘Niemand die de laatste duizenden 
jaren heeft geleefd, is getuige geweest van zo’n enorme 
natuurramp’, aldus Lowerstern. ‘Maar ook al lijkt het dus 
onmogelijk om de gevolgen volledig te overzien, we kun-
nen er vrijwel zeker van zijn dat wij en ook de komende 
generaties het niet zullen hoeven mee te maken.’ ■


