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Omdat de breuk noord-zuid loopt, straalde de energie
hoofdzakelijk uit in oost-westelijke richting (figuur 3 en
cover). Dit heeft gebieden ten noorden en ten zuiden van
de breuklijn, zoals Bangladesh, behoed voor grote schade. 

Omdat de snelheid waarmee een tsunami zijn ener-
gie verliest omgekeerd evenredig is met zijn golflengte,
kan een tsunami – met golflengtes van 100 tot 150 km –
niet alleen heel snel reizen maar ook heel ver zonder
veel aan kracht te verliezen. Dit verklaart waarom ook
de kusten van Afrika en zelfs Midden- en Zuid-Amerika
nog getroffen werden. De tsunami had zo veel energie
dat hij zuidelijk van Australië door kon reizen naar de
Stille Oceaan en (kleine) tsunami’s veroorzaakte aan 
de westkust van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. 
In Mexico werd ruim een dag later nog een tsunami
gemeten van ruim 2,5 m; op andere plaatsen aan de
Amerikaanse westkust bedroeg deze 10 tot 100 cm. 

Metamorfose 
Als een tsunami de kust nadert, ondergaat hij een
schrikwekkende metamorfose (figuur 4). Op open zee
heeft een tsunami enorme golflengtes (van meer dan
100 km) en een kleine amplitude (hoogteverschil tussen
dal en top van de golf) van 10 cm tot maximaal 1 m.
Daar is niets van te zien; schepen op open zee merken
het verschil in zeeniveau van enkele decimeters over
ruim 100 km niet. 

GEOGRAFIE MAART 20056

Mark van der Meijde
Department of Earth Systems Analysis (ESA), International Institute 

for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), Enschede

Aardbevingen die een tsunami kunnen veroorzaken,
doen zich voornamelijk voor op convergente plaat-
grenzen. De Sumatra-beving was van het convergente
type, de aardbeving ten zuiden van Nieuw-Zeeland van
het transforme type; dit verklaart dus een deel van het
verschil in impact.

Catastrofale verstoring
Toch zijn er jaarlijks duizenden onderzeese aardbevingen
van het convergente type die níet tot een tsunami leiden.
Waarom gebeurde dit wel bij de Sumatra-beving? 

Allereerst ging het om een van de zwaarste bevingen
in de laatste honderd jaar. Doordat het langs dit breuk-
vlak relatief lang rustig was geweest, had zich een
enorme spanning opgebouwd die zich ontlaadde in een
hevige beving. Daarnaast ging het om een breuk van
meer dan 1200 km lang (figuur 3) en een horizontale
verplaatsing van de platen van 20 tot 30 meter. Het was
echter de uitzonderlijk grote verticale verplaatsing over
een lengte van 1200 km die een catastrofale verstoring
in de zee veroorzaakte. Over een groot deel van de
breuk zakte de zeebodem tot zo’n 20 m naar beneden.
Over de hele kolom van zeebodem tot oppervlakte (de
zee is hier ongeveer 5000 m diep) kwam het water in
beweging en daalde 20 m over een afstand van 1200 km.
Dit ‘gat’ vulde zich direct met enorme hoeveelheden
water uit omliggende gebieden. En dat veroorzaakte de
grote golven die vervolgens de hele oceaan over reisden. 

De energie waarmee zo’n gewelddadig natuurfeno-
meen gepaard gaat, overtreft ons voorstellingsvermogen
vele malen: bij de Sumatra-beving kwam 30.000 keer
zoveel energie vrij als bij de atoombom op Hiroshima!

Om te begrijpen waarom de ene aardbeving een
tsunami veroorzaakt en de andere niet, moeten we

iets weten over het mechanisme achter aardbevingen.
In de kern van de aarde komt door het verval van radio-
actieve elementen straling vrij. Die straling verwarmt
de overliggende mantel en veroorzaakt convectiestromen
op 100-2900 km diepte (figuur 1). De stromingen zijn
zo sterk dat ze de harde korst waarop wij leven (de bo-
venste laag van 50-100 km) kunnen opbreken in aard-
schollen (platen). Op mid-oceanische ruggen worden
deze platen uiteengeduwd en vormt zich een nieuwe
korst. Bij troggen worden platen met grote kracht tegen
of onder elkaar geduwd. Drijven de platen uit elkaar,
dan spreken we van divergente plaatgrenzen, bij op
elkaar botsende platen van convergente grenzen en bij
langs elkaar schurende platen gaat het om transforme
grenzen (figuur 2). Als bij convergente plaatgrenzen de
ene plaat onder de andere schuift spreken we van sub-
ductie; daar ontstaan ook troggen. Als de spanning tus-
sen de platen te groot wordt en deze zich ontlaadt zon-
der dat de platen breken, treedt er een aardbeving op. 

Rond Kerst 2004 deden zich twee zware onderzeese aardbevingen 

voor. De beving op tweede kerstdag in de Indische Oceaan 

ten westen van Sumatra had een kracht van 9.0 op de Schaal 

van Richter. Hij veroorzaakte een verwoestende tsunami. 

Drie dagen eerder vond er een aardbeving plaats in de oceaan op

400 km ten zuiden van Nieuw-Zeeland, met een kracht van 8.2.

Deze gaf nog niet de geringste rimpeling in de zee. Waarom

veroorzaakte de beving ten westen van Sumatra wel een tsunami 

en de meeste andere onderzeese aardbevingen niet? 

En wat maakt een tsunami zo verwoestend?

Verwoestende tsunami in Azië

Een tsunami is een ondiepwatergolf; de lengte van zo’n golf is veel groter
dan de diepte van het water waardoor de golf zich snel voortbeweegt. Een

tsunami heeft een golflengte (afstand tussen twee golftoppen ) van ruim 100
tot 150 km in een oceaan van 4 tot 5 km diep.

De snelheid waarmee ondiepwatergolven kunnen reizen is enorm en
hangt af van de diepte van het water. De snelheid is gelijk aan de wortel van
het product van de zwaartekracht en de waterdiepte (snelheid (m/s) =  

9.8 x diepte zee in meters). In een 6 km diepe oceaan beweegt een tsunami
zich voort met maar liefst 875 km/uur, zo snel als een vliegtuig!

Snel als een vliegtuig Tsunami’s in soorten en maten

De officiële definitie van een tsunami is ‘een golf of een serie
golven, die opgewekt zijn in een waterlichaam door een

impulsieve verstoring die de waterkolom verticaal verplaatst’. Dit
betekent dat alles wat in staat is grote hoeveelheden water in zeer
korte tijd te verplaatsen een tsunami kan veroorzaken. 

Behalve onderzeese aardbevingen kunnen dat ook aardver-
schuivingen zijn (zowel van het land in de zee als onder de zee),
vulkaanexplosies en -uitbarstingen waarbij de top inzakt of de hel-
ling afglijdt, afbrekende ijsmassa’s of (uiterst zeldzaam) inslagen
van grote meteorieten. Zo is men bang dat het vulkanische eiland

La Palma, dat tot de Canarische Eilanden behoort, bij een vulkaan-
uitbarsting zal instorten. Daarbij zou 500 kubieke kilometer rots in
zee kunnen schuiven en een tsunami op de Atlantische Oceaan kun-
nen veroorzaken.

Behalve op zee kunnen er ook in (stuw)meren tsunami’s optreden.
Zo schoven er op 8 oktober 1963 miljoenen kubieke meters rots in
een stuwmeer in de Italiaanse Dolomieten. De daarop volgende
vloedgolf sloeg over de stuwdam heen en verwoeste het stadje
Longarone, waarbij 2600 mensen omkwamen. Iets soortgelijks
gebeurde in Alaska, waar in 1958 aan de ene kant van de Lituya-baai
een berghelling naar beneden kwam en aan de andere kant het water
tot 530 meter hoog de berg werd opgestuwd.

Figuur 1: Convectie in de mantel als drijvende kracht 
achter plaattektoniek en aardbevingen

Figuur 2: Typen plaatgrenzen

Figuur 3: Tektonisch overzicht van de plaatgrenzen 
(breukzones) in de Indische oceaan
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geen tsunami opwekken.

Bron: USGS

℘

Strand van Kalutara,

Sri Lanka op 

26 december 2004:

na de tsunami 

trekt het water 

zich terug.

B
E

E
LD

: D
IG

IT
A

LG
LO

B
E



GEOGRAFIE MAART 20058

Nadert de tsunami de kust, dan zal hij sterk vertragen,
de golflengte neemt af tot enkele kilometers en de
hoogte van de golf neemt dramatisch toe. Dat komt
omdat de energie van een tsunami, die afhangt van de
golfsnelheid en -hoogte, ongeveer constant is. Zakt de
snelheid van 800 km naar 50 km/uur, dan neemt de
hoogte van de golf explosief toe, van enkele decimeters
tot tientallen meters en kan hij grote schade aanrichten. 

Een tsunami is extra verwoestend omdat hij vaak
niet uit één, maar uit verschillende golven achter elkaar
bestaat, die kunnen leiden tot een verraderlijk patroon
van snel stijgende en dalende waterstanden. Dat kan in
de gedaante van een snel getijde van hoog en laag
water, een serie (hoge) golven of een enorme vloedgolf
(figuur 5). Dit is afhankelijk van de vorm van de kust:
bij kleine eilanden met een steile kust heeft de tsunami
weinig tijd te ‘reageren’ op de scherpe stijging en zal
hij er met minder hoge golven langsgaan als een sterk,
snel getijde. Laaggelegen grotere eilanden worden veel
sneller overspoeld door hoge golven. In een ondiepe
baai kan de voorste golf zo sterk vertraagd worden dat
de achterliggende golven de voorste inhalen, zodat de
golven elkaar versterken en er een hoge vloedgolf
optreedt. Behalve de vorm van de kust speelt ook het
reliëf van de zeebodem (onderwaterprofiel) een rol.

Het wisselende patroon van hoog en laag water kan
uren duren en de eerste golf is niet noodzakelijk ook
de grootste. In Azië hebben we gezien hoe mensen
daardoor op het verkeerde been werden gezet. Na de
eerste golf liepen velen het strand op om de schade te
bekijken. Ze werden daarna overvallen door een nog
veel grotere golf.

Voorspelbaar?
Een heel belangrijke vraag naar aanleiding van deze
ramp is: kunnen we tsunami’s voorspellen en voor-
kómen dat de gevolgen zo rampzalig zijn? 

Het ontstaan van aardbevingen en tsunami’s is
helaas niet te tegen te gaan. Het voorspellen van aard-
bevingen is nog heel ver weg. Nog verder weg ligt het
voorspellen dat een beving een tsunami zal veroor-
zaken. Wel kunnen we tegenwoordig binnen een
kwartier op de hoogte zijn als er ergens ter wereld een
(zware) aardbeving heeft plaatsgevonden. Vaak duurt
het dan nog zeker een uur voor het zeker is of er een
tsunami is opgewekt. Het voorspellen van aardbevingen
en tsunami’s is voorlopig dus nog een toekomstdroom. ■

Figuur 4: Gedrag tsunami

golf

di
ep

te
 (

m
et

er
)

©
 G

eo
M

ed
ia

 g
eo

 u
u

 6
40

04.000

50
10

7.000

2.000

25

940 280 710 215 160 50500 150 80 25 35 10

snelheid (km/h)
golflengte (km)

Figuur 5: Waterstand op zee
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Een tsunami is een ander soort
golf dan een golf die door ge-

tijden of de wind wordt veroorzaakt.
Getijdengolven worden veroorzaakt
door de aantrekkingskracht van
buitenaardse hemellichamen zoals
de zon, de maan en andere planeten.
Windgolven verstoren alleen het
oppervlak van het water; op honderd
meter diepte merk je niets meer van
een storm op zee. Een tsunami
daarentegen verstoort de hele water-
kolom, van de bodem tot aan het
oppervlak. De lengtes van wind-
golven zijn veel korter, zowel op
open zee als aan de kust. Wind-

Tsunami’s en andere golven

Binnen een kwartier zijn we op de

hoogte van een zware aardbeving,

maar vaak weten we pas na een

uur of deze een tsunami heeft

opgewekt.

Geregistreerd op een boot ruim 1 km voor de Thaise kust. Duidelijk

zichtbaar zijn de afwisselend hoge en lage waterstanden. De tsunami

arriveert op t=0.0 sec en veroorzaakt eerst een lage waterstand 

(-3,2 m ten opzichte van de oorspronkelijke waterdiepte), gevolgd 

door verhoogde waterstanden (+3,9 m). Het hoogteverschil tussen het

diepste punt (-3,2 m) en het hoogste (+5,5 m) is bijna 9 m! De tsunami

duurt ruim 3 kwartier met de hoogste piek pas na 41 minuten.

Tsunami's op open zee en dicht bij de kust verschillen sterk 

in hoogte, lengte en snelheid.

golven zijn hoger dan een tsunami
op open zee, maar aan de kust zijn
tsunami’s veel hoger. Tsunami’s
hebben ook veel meer kracht dan
windgolven. De tsunami van 26
december had ongeveer duizend
keer zo veel energie als een heel
zware storm.


