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Introductie, uitgangspunten en schets van dit onderzoek 

Een van de grote uitdagingen in de aardwetenschappen is het dateren van steeds jongere 

gebeurtenissen met voldoende nauwkeurigheid. Dat is een belangrijke stap in het kunnen 

verbinden van het gedrag van processen in verleden en heden en in het kunnen voorspellen van 

mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. In de geochronologie moeten wij daartoe bestaande 

methoden verfijnen en nieuwe ontwikkelen, met inbegrip van hun intercalibratie, validering en 

beproeving. Radiometrische datering berust er op dat productie of verval van een isotoop ons de 

ouderdom leert van het monster waarin het isotoop voorkomt. Een van de uitdagingen daarbij is 

dat het niet mogelijk is om één enkele dateringsmethode te gebruiken, daar alle methoden beperkt 

zijn tot daartoe geschikt materiaal en alleen voldoende precisie behalen over bepaalde, beperkte 

delen van de geologische tijd. De radiokoolstofmethode berust bijvoorbeeld op het verval van 14C 

in een monster met de tijd. Het is praktisch uitgestorven na 10 halveringstijden, waarbij een 

halveringstijd 5730 ka  lang is. De meeste andere isotopische dateringsmethoden berusten op 

accumulatie, d.w.z. op de aangroei van het radiogene dochterisotoop tijdens in-situ verval van een 

radioactieve moeder, of, zoals in het onderhavige werk, door voortdurende blootstelling aan 

kosmische straling op het grensvlak van lithosfeer en atmosfeer. Alle isotopische 

dateringsmethoden die op accumulatie berusten worden ook beperkt door de detectiegrens van hun 

dochterisotoop aan de lage, jonge kant van hun toepassingsbereik. 

Dit onderzoek is opgezet om onze kennis te verbeteren van het aanmaaktempo van terrestrische 

cosmogene nucliden (TCN) binnen het raamwerk van het CRONUS-EU Research Training 

Network. De belangrijkste doelen van dit netwerk zijn de verbetering van ons begrip van TCN-

systematieken en de opleiding van de volgende generatie van wetenschappers in het gebruik van 

de TCN-techniek. CRONUS-EU en zijn pendant in de Verenigde Staten, CRONUS-Earth, beogen 

ook om verschillende bestaande schaalmethoden en productietempi met elkaar te verenigen. 

Voorafgaand aan deze initiatieven dienden vindplaatsen op Hawaii als de beste locaties voor 

calibratie voor het Holoceen, en sites in de westelijke VS en op de Canarische eilanden voor het 

Pleistoceen (Dunai, 2001, en referenties daarin). Tijdens het CRONUS-EU-initiatief zagen nieuwe 

locaties voor calibratie het licht, bijv. de Etna en Stromboli in Italië en de Canarische en 

Kaapverdische eilanden in de Atlantische oceaan. 

Het onderzoek dat in dit proefschift wordt beschreven richt zich op de calibratie van de cosmogene 
3He-methode voor datering van de exposieouderdom met behulp van met 40Ar/39Ar gedateerde 
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lavastromen van de Canarische eilanden. Het werk behelst een herwaardering van de Canarische 

eilanden als calibratie-site voor cosmogene nucliden op lage breedte en geringe hoogte, door 

Lanzarote als monsterlocatie te vervangen door Fuenteventura. Deze locatie maakte deel uit van 

een net van natuurlijke richtpunten met een groot bereik aan geografische breedten, van de 

Kilimanjaro op 3 graden zuiderbreedte tot IJsland op 64 graden noorderbreedte. Het bood ook de 

mogelijkheid om nieuwe methoden te beproeven om argonisotopen te meten en om helium uit 

olivijnfenokristen te extraheren. Een geslaagde calibratie van de cosmogene 3He-exposiedatering 

zou onze kennis kunnen verbeteren van het productietempo, alsook de onzekerheden verminderen 

in toepassingen van cosmogene nucliden. 

 

Technische verbeteringen bij datering van jongere gesteentemonsters 

De K/Ar- en de 40Ar/39Ar-techniek zijn welbekende dateringsmethoden. In dit onderzoek wordt de 
40Ar/39Ar-methode gebruikt als onafhankelijk middel om de resultaten te valideren van metingen 

van cosmogene nucliden. Sinds zijn ontwikkeling uit de K/Ar-methode is de 40Ar/39Ar-techniek 

gebruikt voor de datering van gesteenten over een breed ouderdomsspectrum, van de vroegste 

geologische geschiedenis tot paleoanthropologische tijdschalen en zelfs de geschiedenis van Rome 

in de Klassieke Periode (Renne et al., 1997; Ludwig & Renne, 2000). Terwijl voortdurende 

analytische verbeteringen van de massaspectrometrie de onzekerheden in isotopische metingen 

verkleinen, zijn onzekerheden in de ouderdom van K/Ar-standaarden en in de bestralings- en 

vervalconstanten steeds belangrijker geworden in de 40Ar/39Ar-geochronologie (Kuiper et al., 

2008; Renne et al., 2008; Min et al., 2000). Deze analytische verbeteringen waren noodzakelijk 

omdat het dateren van steeds jongere monsters stuitte op hun lage gehalte aan radiogeen 40Ar. Dit 

problem geldt in het bijzonder ouderdommen van minder dan enkele 100 ka. Een bijkomend 

problem is dat de 40Ar/39Ar-plateaumethode er van uit gaat dat de non-radiogene argoncomponent 

de atmosferische isotopensamenstelling heeft. Daarom is het belangrijk om bij het dateren van 

bovenpleistocene en jongere monsters te beschikken over een zeer goede meting van die 

samenstelling (Renne et al., 2009 en dit onderzoek). 

40Ar/39Ar- en cosmogene 3He-geochronologie maakt gebruik van hetzelfde instrumentarium voor 

analyse van edelgassen, gewoonlijk met gebruik van een oven of laser voor het ontgassen en 

smelten van vast monstermateriaal.  Het vrijgemaakte gas wordt gewoonlijk schoongemaakt met 
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metaalsinter of ‘getter’-filamenten1 in roestvrijstalen pijpen onder een druk van 10-9 mbar. Voor 

isotopenanalyse gebruikt men een magneetsector-massaspectrometer uitgerust met detectoren voor 

ionenbundels die berusten op het principe van secundaire electronenversterking en op 

stroommeting van directe bundels met een Faradaydetector. Multicollector-detectiesystemen zijn 

nu gemeengoed in de 40Ar/39Ar-geochronologie, omdat het simultaan meten van verschillende 

isotopen dankzij snellere meting leidt tot betere precisie en hogere productie (Coble et al., 2011 

and referenties daarin; Mark et al., 2009; Mark et al, 2011). 

Terwijl de 40Ar/39Ar-techniek gebruikt wordt voor datering van vorming van vulkanische 

gesteenten of kristallisatie van metamorfe mineralen, ontstaan cosmogene nucliden door 

secundaire deeltjes  uit kosmische straling in ontsloten gesteenteoppervlakken; de techniek dateert 

derhalve hoe lang het oppervlak ontsloten is geweest. De eerste publicaties over het gebruik van 

TCNs voor datering en reconstructie van processen aan het aardoppervlak verschenen zo’n 25 jaar 

geleden. Inmiddels is tempo van methodeontwikkeling en toepassing snel gestegen. Dankzij de 

veelheid aan cosmogene isotopen kunnen veel mineralen en gesteenten gedateerd worden. In-situ 

cosmogeen 3He wordt alom gebruikt voor datering van eruptie van jonge vulkanische gesteenten. 

Recent werk toont aan dat gesteenten van Holocene ouderdom dateerbaar zijn (Foeken et al., 

2009). Factoren als erosie en accumulatie met de tijd van niet-cosmogeen 3He beperken 

gewoonlijk de toepassing van cosmogeen 3He tot ouderdommen van enkele 100 ka en in zeldzame 

gevallen tot enkele tientallen Myr.  

 

Productietempi van TCN en schalingsmodellen 

De productie van TCNs (in detail behandeld in Hoofdstuk IV) in een gegeven gesteenteoppervlak 

is primair een functie van het gastmineraal en van de chemische samenstelling van het gesteente, 

en van de locatie (vnl. breedte en hoogte). Productietempi voor mineraal- en 

gesteentegezelschappen worden bepaald op calibratiesites. Men kan productietempi echter niet 

direct met elkaar vergelijken; zij moeten geschaald worden naar een referentiepositie met bekende 

geomagnetische en atmosferische verzwakkings-eigenschappen (d.w.z. geografische breedte en 

hoogte). In de afgelopen twee decennia zijn er verschillende schalingsmodellen en productietempi 

                                                 
1 Gasreiniging door middel van adsorptie van reactieve gassen aan geactiveerd metaaloppervlak: 
bijvoorbeeld een Zr-Al legering, of een Fe-V-Zr legering heeft de eigenschap N2, O2, H2, CO en 
CO2 te binden door adsorptie. 
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vastgesteld en verbeterd. Het pionierswerk is verricht door Lal (Lal, 1991). Er zijn verbeterde 

schalingsmodellen ontwikkeld (Stone, 2000; Dunai, 2000, 2001; Desilets and Zreda, 2003; Pigati 

and Lifton, 2004; Lifton et al., 2008). Lal (1991) stelde een schalingsmodel op m.b.v. een axiaal 

dipoolveld als benadering van het aardmagnetische veld. De eerste kritische beschouwing van het 

model van Lal was die van Dunai (2000), die een meer gedetailleerde parametrisatie van het 

aardmagnetisch veld voorstelde. Dit verbeterde het model door tijdafhankelijke veranderingen van 

het magnetisch veld te incorporeren en daarmee het gedrag van productietempi van TCN in het 

verleden beter te kunnen vaststellen. Bovendien werd de database van metingen van de 

neutronenflux uitgebreid en werd modulering door de zon als belangrijke factor meegenomen 

(Desilets & Zreda, 2003; Lifton et al., 2005). Veel werk m.b.t. de calibratie van het 

productietempo heeft zich geconcentreerd op cosmogeen 3He, vanwege zijn hoge productietempo 

in geschikte materialen. Het wordt primair geproduceerd uit O en Si, alsook uit Mg en Al en in 

mindere mate uit Fe. Het moedergesteente kan onafhankelijk gedateerd worden met de 40Ar/39Ar- 

of 14C-technieken. 

Bij toepassing van cosmogene nucliden zijn analytische onzekerheden van minder belang dan 

andere factoren. Men dient goed inzicht te hebben in de intensiteit van het aardmagnetisch veld 

gedurende de exposie, de locatie en samenstelling van het monster en de locale afscherming en 

geomorfologie. Er is nog geen volledig empirisch gegevensbestand van metingen van cosmogene 

nucliden samengesteld dat als test kan dienen voor bestaande modellen gebaseerd op 

mathematische modellering  en op gegevens van neutronenfluxmonitoren. Dit onderzoek maakte 

deel uit van een netwerk voor natuurlijke calibratie van productietempi over een groot bereik van 

geografische breedten. De gegevens dienen ter validering van bestaande schalingsmodellen of als 

basis voor nieuwe. 

 

De 40Ar/39Ar-techniek en de  3He exposiedatering 

Zowel de 40Ar/39Ar- als de 3He-exposiedateringstechniek zijn toepasbaar op bazaltische 

gesteenten. Het leeftijdsbereik waarop de twee methoden van toepassing zijn verschilt echter 

aanzienlijk en overlapt slechts ten dele. Afhankelijk van monstereigenschappen als bijv. 

kaliumgehalte is de 40Ar/39Ar- techniek toepasbaar op monsters uit het Boven Pleistoceen of ouder. 

Cosmogeen 3He wordt daarentegen gewoonlijk gebruikt voor monsters van bovenpleistocene op 

jongere ouderdom, alhoewel er miocene exposieouderdommen verkregen zijn in oude 
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landschappen. In ideale gevallen maakt gedeeltelijke overlap in het Pleistoceen intercalibratie 

mogelijk van de twee methoden. De basis van het intercalibratiewerk in dit onderzoek is het feit 

dat de 40Ar/39Ar-techniek niet makkelijk toepasbaar is op jonge gesteenten, terwijl de cosmogene 
3He-methode nog steeds belangrijke verfijning behoeft. Er wordt aangetoond dat het vinden van 

perfect bewaarde bovenoppervlakken van bazaltstromen de sleutel is tot het succes van elke 

poging tot intercalibratie. 

 

Intercalibratie in Fuenteventura 

Er zijn al veel studies gericht naar de calibratie van cosmogeen 3He: Dunai & Wijbrans, 2000; 

Ackert et al., 2003; Blard et al., 2005; Amidon et al., 2009; Fenton et al., 2009. Voor jonge, 

holocene monsters is intercalibratie van cosmogeen 3He met de 14C-methode heel gebruikelijk, 

vooral voor vulkanische gesteenten die oud, dateerbaar hout bevatten (Kurz, 1986; Liccardi et al., 

1999; Amidon et al., 2008). 

Dit onderzoek richtte zich op calibratie van cosmogeen 3He op zeeniveau en fungeerde ook als 

basis voor calibratie van cosmogeen 36Cl (Mai, 2009). Fuenteventura is als onderzoeksgebied 

gekozen vanwege het voorkomen van veel goed bewaarde lavastromen, geschikt voor bepaling 

van de exposieouderdom zowel als voor absolute datering. Zijn ligging op lage breedte en zijn lage 

reliëf maken het een potentiële kandidaat voor een calibratiesite op zeeniveau binnen het 

CRONUS-EU netwerk voor natuurlijke richtpunten. Bovendien ontbrak het er nog aan een 

volledige geochronologische documentatie van de laatste 400 ka van zijn vulkanische geschiedenis 

(Coello et al., 1992), afgezien van enige gegevens over holoceen vulkanisme (Coello et al., 1999). 

Soortgelijk calibratiewerk is verricht op het naburige eiland Lanzarote (Dunai & Wijbrans, 2000), 

wat direct vergeleken kon worden met onze resultaten maar dat een ouder stel schalingsfactoren 

gebruikt (Dunai, 2000). Ons onderzoek had ook ten doel om een nieuwe instrumentele aanpak van 

de 40Ar/39Ar-geochronologie te beproeven. 

 

Hoofdstuk I van dit proefschrift geeft een inleiding in de geologie van de Canarische eilanden en 

Fuenteventura. Allereerst vat het de verschillende modellen samen van vorming van het eiland: 

mantelpluim, rek, opheffing en relaxatie, of een voortschrijdende breuk gelieerd aan de Atlas, en 

tenslotte een alomvattend model dat toeziet op alle aspecten van de andere modellen. De aandacht 

gaat vooral uit naar Fuenteventura en zijn geologie en geochronologie: het seamount-stadium en 
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de pre- en post-erosieve subaerische stadia. Tenslotte besteedt dit hoofdstuk aandacht aan de 

geomorfologische en klimatologische aspecten die van belang zijn voor het deel van dit onderzoek 

dat terrestrische cosmogene nucliden betreft. 

Hoofdstuk II begint met een beschrijving van de bemonsteringsstrategie, waarbij inbegrepen de 

analyse van satellietbeelden, en van de bemonsteringstechnieken voor 40Ar/39Ar-geochronologie en 

cosmogene 3He-exposiedatering. De monsterlocaties en bemonsterde lavastromen worden in detail 

beschreven, gevolgd door petrografische beschrijvingen van de monsters. 

Hoofdstuk III bespreekt de theorie van K/Ar- en 40Ar/39Ar-geochronologie en richt zich speciaal 

op recente vorderingen en discussies betreffende de K/Ar- en 40Ar/39Ar-geochronologie. Het 

belangrijkste punt van aandacht van dit hoofdstuk is de beschrijving van de nieuwe quadrupool-

massaspectrometrische lijn voor 40Ar/39Ar-geochronologie. Het omvat het testen van de apparatuur 

en de intercalibratie met het al aanwezige magneetsectorinstrument en met andere instrumenten. 

Hoofdstuk IV begint met een samenvatting van de theorie van terrestrische cosmogene nucliden en 

de verschillende schalingsmodellen. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van gebruikelijke 

methoden voor cosmogene 3He-exposiedatering en van de aanpak van het edelgaslaboratorium van 

het SUERC voor de analyse van olivijn. 

Hoofdstuk V laat de resultaten zien van de datering van bazalten van Fuenteventura. 40Ar/39Ar-

gegevens tonen aan dat er vulkanisme op Fuenteventura optrad van het Boven Pleistoceen tot 52.0 

± 21.6 ka. Ook wordt de bewerking van  40Ar/39Ar-gegevens besproken met speciale aandacht voor 

de laatste ontwikkelingen op het gebied van de vervalconstanten en de ouderdommen van 

standaarden, alsook van herbepaling van de samenstelling van atmosferisch argon. 

Exposieouderdommen gebaseerd op in-situ terrestrisch cosmogeen 3He bevestigen de 

radiometrische dateringen jonger dan 200 ka. 

Hoofdstuk VI geeft tenslotte een samenvatting van de resultaten van dit onderzoek en hun 

implicaties, alsook een vooruitblik op toekomstig werk ter verbetering van huidige methoden en 

van de nauwkeurigheid van de tijdschaal. 



Introductie, uitgangspunten en schets van dit onderzoek 

7 

 


