
Meteorieten

Boodschappers uit de kosmos



Historisch perspectief

• Tot Verlichting: algemeen aanvaard dat 

stenen « uit de lucht » kunnen vallen.

• Tijdens de Verlichting wordt dit denkbeeld 

als absurd verworpen.

• Ernst Florens Friedrich Chladni (1794)

• Stenenregen boven L’Aigle (1803): 

definitieve « heraanvaarding » van 

bestaan van meteorieten.



Ensisheim - 1492





E.E.F. Chladni



Algemene kenmerken

Vuurbol

• Explodeert hoog in de atmosfeer

• Verliest kosmische snelheid op 10-30 km 

Breekt in stukken die neervallen in een 

elliptisch strooiveld.

• Zeer grote objecten worden nauwelijks 

geremd, veroorzaken kraters en worden 

daardoor grotendeels vernietigd.





Homestead - 1875



Meteor Crater



Monturaqui-krater





Imilac-krater



Vaca Muerta kraters



Riess-krater





Nördlingen (Riess-krater)





Massaverlies

• Van zeer weinig tot 96% afhankelijk van 

samenstelling, snelheid, invalshoek, …

• Doorgaans meer dan 90%.

• Voorbeeld: rookstaart van Sikhote-Alin 

bevatte 200 ton materiaal (gevonden 

meteorieten: > 28 ton).



Sikhote-Alin (1947)



Afmetingen

• Van enkele grammen tot tientallen tonnen.

• Grootst gekende meteoriet (Hoba, Groot-

fontein, Namibië) weegt 60 ton.

• Veel grotere meteorieten zijn waarschijnlijk 

niet mogelijk omdat ze bij impact 

vernietigd worden.



Hoba



Vorm en temperatuur

• O.a. regmaglypten (« duimafdrukken »), 

schrapnel, …

• Oriëntatie

• Fusiekorst (1 mm)

– glasachtig bij steenmeteorieten

– ijzeroxiden bij ijzermeteorieten

• Meteorieten zijn meestal niet heet bij de 

val!



Sikhote-Alin

Regmaglypten Schrapnel



Karakol (1840)



Hoe lang geleden gevallen?

• Meestal tot 50 000 à 100 000 jaar in 

woestijnomgeving of ijs.

• Soms enkele miljoenen jaren.

• Er zijn enkele gevallen bekend van 

zogenaamde « fossiele » meteorieten die 

meer dan 100 miljoen jaar oud zijn.



Antarctische meteorieten



Gobi-woestijn



Gevallen of gevonden?

Gevallen:

• 94% steen

– 86% chondrieten

– 8% achondrieten

• 5% ijzer

• 1% steen-ijzer

Gevonden:

• 69% steen

• 28% ijzer

• 3% steen-ijzer



Dichtheid

• Gewone chondrieten: 3.5 tot 3.8 g/cm³

• Koolstofhoudende chondrieten:

2.2 tot 2.9 g/cm³

• IJzermeteorieten: 7.5 tot 7.9 g/cm³

Vergelijk met graniet: 2.7 g/cm³



Meteorights of meteowrongs?

Meteorieten kunnen verward worden met

• Ijzerstenen,

• pyrietknollen,

• industrieel afval (slakken), …



meteoriet

meteoriet

ijzersteen

pyrietknol

metaalslak



Hoe meteorieten herkennen?

• Fusiekorst (maar kan verweerd zijn)

• Meestal zwaar (maar uitzonderingen)

• Alle meteorieten bevatten ijzer en nikkel

• Enkel chemische analyse kan uitsluitsel 

geven.



Herkomst van meteorieten

• Verband tussen meteorieten en 

vuurbollen.

• Vuurbollen zijn heldere meteoren.

• Verband tussen meteoren en kometen.

Zijn meteorieten afkomstig van kometen?



Leonidenvuurbol



Komeet Tempel-Tuttle (Leoniden)



Meteorieten afkomstig van kometen?

• Kometen zijn erg « bros » van textuur.

• Komeetfragmenten kunnen zware 

verwoestingen veroorzaken, maar 

overleven hun val bijna nooit.



Komeet Halley (1986)



Tunguska (30 juni 1908)



Daglichtvuurbol 10 augustus 1972



Meteorieten afkomstig van planetoïden?

• Banen meteorieten 

vergelijkbaar met 

planetoïden van het 

Apollo-type.

• Textuur laat 

overleven passage 

atmosfeer toe.

• Grote overeenkomst 

in samenstelling.







Eros (Amor-type)



Rendering van NEAR-passage 

langs Eros op 17 februari 2000

http://home-1.worldonline.nl/~veenen/eros/eros.html



Kirkwood-hiaten



Hyrayama-families

Eos

Flora

Koronis
Themis



Classificatie

• Deels structureel, deels chemisch

• Vroeger:

– steenmeteorieten (chondrieten en achondrieten)

– steenijzermeteorieten 

– ijzermeteorieten

• Nu:

– chondrieten

– gedifferentieerde meteorieten        

(ijzermeteorieten, steenijzermeteorieten, achondrieten)





Chondrieten

• Opgebouwd uit chondrules, samengesteld 

uit het oermateriaal van het zonnestelsel.

• Twee hoofdtypes: koolstofhoudende en 

gewone chondrieten.

• Afkomstig van (kleine) niet-gedifferentieerde 

planetoïden van types C en S. 





Chondrules





Subtypering



Isotopenonderzoek (bvb. O16, O17, O18)



Bijkomende classificaties

• Schok: S1 (ongeschokt) – S6 (zeer zwaar 

geschokt).

Geeft een idee over botsingen etc. 

ondergaan door het moederlichaam.

• Verwering (op aarde): W0 – W6 (meer 

subjectieve schaal).

Geeft een idee over hoe lang geleden de 

meteoriet gevallen is.



Allende, 1969 (CV)

Allende-chondrules

ALH-77307 (CO)

Karoonda, 1930 (CK)



NWA-753 (R)



Peekskill, 1992 (H6)

Gao-Guenie, 1960 (H5)

Gao-Guenie, 1960 (H5)



Peekskill-inslag



L- en LL-chondrieten

Dhofar-707 (L5) Dhofar-011 (LL7)



NWA-974 (EH6)



Chondrieten: tot slot

• Niet alle koolstofhoudende chondrieten 
bevatten evenveel koolstof, maar 
sommige bevatten organische moleculen.

• Subtypes corresponderen met 
verschillende moederlichamen

• Gedetailleerde istopenanalyse leert ons 
hoe de oerwolk waaruit het zonnestelsel 
ontstond interageerde met interstellaire 
omgeving.





Gedifferentieerde meteorieten

• Afkomstige van grotere planetoïden, waar door 

verhitting korst, mantel en kern ontstaat.

• Twee hoofdtypes, ijzermeteorieten en 

achondrieten, met tussenvormen (palassieten, 

mesosiderieten).

• Cataclysmische gebeurtenissen kunnen 

structuur en samenstelling ingewikkelder 

maken.



Differentiatie





IJzermeteorieten: chemische classificatie

• Gebaseerd op het voorkomen van sporen-

elementen zoals gallium, germanium en 

iridium i.f.v. de hoeveelheid nikkel.

• Geeft aanleiding tot ongeveer 12 groepen, 

die suggereren dat er minstens evenveel 

moederlichamen in het spel zijn.



Chemische families van ijzermeteorieten



IJzermeteorieten: structurele classificatie

• Twee soorten ijzer-nikkel-kristallen in 
ijzermeteorieten: taeniet en kamaciet.

• Bij hoge temperaturen vormt zich taeniet.

• Bij langzame afkoeling van het 
moederlichaam vormt zich kamaciet 
tussen het taeniet door.

• De vorming van kamaciet wordt beïnvloed 
door het nikkelgehalte en de snelheid van 
afkoeling.





IJzermeteorieten: structurele classificatie



IJzermeteorieten: structurele classificatie



IJzermeteorieten: structurele classificatie

• Hexahedrieten: zuiver kamaciet. Door 

schok kunnen lamellen lichtjes t.o.v. 

verschuiven, wat bij etsing zichtbaar wordt 

als Neumannlijnen.

• Octahedrieten: kamacietplaten tussen het 

taeniet, wat bij etsing zichtbaar wordt als 

Widmanstättenpatronen.

• Ataxieten: zuiver taeniet, structuurloos.



Boguslavka, 1916 (IIAB, H)



Calico Rock (IIAB, H)

Neumannlijnen



Gibeon (IVA, Of)

Widmanstättenpatroon



Toluca (IAB, Og)

Morasko (IIICD, Og)



Canyon Diablo (IAB, Og)



Inclusies in Canyon Diablo

Grafiet (C)

Troiliet (FeS)

Schreibersiet + Coheniet 

((Fe,Ni,Co)3P/C)



Chinga (IVB, D)

Hoba (IVB, D)



Esquel (PAL) Springwater (PAL)

Imilac (PAL)

Brahin (PAL)



Vaca Muerta (MES)





Great Sand Sea 010 (Howardiet)



Tatahouine, 1931 (Diogeniet)



Associëren met moederlichaam

• Vergelijkende spectraalanalyse

• Informatie over structuur en samenstelling 

uit andere bronnen

• Ouderdom







Vesta: het eerste succes

• Reflectantiespectrum komt overeen met 

dat van howardieten, eucrieten of 

diogenieten, afhankelijk van de plaats.

• Aardscheerders (« Vestoïden ») met 

zelfde karakteristieken als Vesta.

• Structureel bewijs afscheiding Vestoïden.

• Model voor korst en mantel van Vesta.



Johnstown, 1924 (DIO) Vesta



Meteorieten op Mars ?



Meteorieten van Mars ?



SNC-meteorieten

• Ouderdom: minder dan 1.3 miljard jaar

– Meeste meteorieten: rond de 4.5 miljard jaar

– Jongste maangesteenten (einde geologische 
activiteit): ongeveer 3.5 miljard jaar geleden

– Compatibel met Martiaanse oorsprong

• Zelfde moederlichaam (analyse zuurstof-
isotopen)

• Isotoopverhoudingen voor bepaalde 
edelgassen, waterstof en stikstof 
vergelijkbaar met Martiaanse atmosfeer.



Nakhla, 

1911

Lafayette 

(Nakhliet)

microscopische sporen van … ?



Meteorieten van de maan ?



ALH-81005



Impactieten

• Tektieten: opgeworpen en gesmolten aards 

materiaal dat gestold is bij terugval; vaak 

rond of druppelvormig (vb. moldaviet).

• Impactieten s.s.: breccia’s, bij de inslag ter 

plaatse verglaasd materiaal (vb. Lybisch 

woestijnglas).






