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Het Antarctische continent is traditioneel een succesvolle zoekplaats 
geweest voor buitenaards materiaal vanwege zijn koude en droge klimaat. 
Recent werd een grote micrometeorietverzameling ontdekt in sedimentvallen 
uit het Transantarctische Gebergte, waar buitenaardse stofdeeltjes gedurende 
een lange tijd (ca. 3-4 miljoen jaar) konden accumuleren. Micrometeorieten 
(of ‘kosmisch stof’) vertonen unieke chemische en isotopische signaturen die 
afkomstig zijn van een groot en divers aantal asteroïde- en komeetlichamen 
uit het Zonnestelsel. Daarnaast documenteren ze ook belangrijke 
gebeurtenissen zoals de oorsprong en evolutie van het Zonnestelsel. Deze 
afzettingen zijn bijgevolg waardevolle archieven die de toestroom van 
buitenaards materiaal naar de Aarde documenteren en getuige zijn van 
prehistorische, buitenaardse gebeurtenissen boven Antarctica. 

Een grote hoeveelheid van deze informatie gaat echter verloren 
gedurende de atmosferische intredingsfase, waar kosmisch stof onderworpen 
wordt aan wrijvingswarmte en opsmelt. Dit kan de originele fysicochemische 
en isotopische kenmerken van buitenaardse stofdeeltjes sterk beïnvloeden. 
Een grondig begrip van deze processen is dus noodzakelijk om de 
atmosferische intrede van kosmisch stof te reconstrueren en hun chemische 
en isotopische data te interpreteren. Gedurende dit doctoraatsonderzoek 
werden diverse sedimentaire afzettingen uit het Sør Rondane Gebergte (SRG, 
Oost-Antarctica) petrografisch onderzocht en chemisch-isotopisch 
gekarakteriseerd m.b.v. state-of-the-art instrumenten. Daarnaast werden 
diverse experimenten uitgevoerd en numerieke modellen opgesteld om de 
atmosferische intrede van buitenaardse objecten na te bootsen. 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de sedimentaire afzettingen uit het 
SRG een rijke en authentieke variëteit aan buitenaardse materialen bevatten, 
inclusief micrometeorieten, microtektieten en condensatiedeeltjes afkomstig 
van meteorieten. Statistisch onderzoek wijst aan dat de 
micrometeorietcollectie uit het SRG representatief is voor de hedendaagse 
toestroom van buitenaards materiaal naar de Aarde. Dit materiaal wordt 
gedurende de atmosferische intredingsfase blootgesteld aan een complexe 
wisselwerking van redox- en evaporatieprocessen die de chemische 
tendensen in micrometeorieten kunnen verklaren. Isotopische studies wijzen 
aan dat de micrometeorietpopulatie nieuwe, onbekende asteroïde- en/of 
komeetlichamen bemonstert. Microtektieten en condensatiedeeltjes konden 
gelinkt worden aan grote impactgebeurtenissen op Aarde rond ca. 790 en 430 
duizend jaar geleden, respectievelijk, en beklemtonen de belangrijke rol van 
de atmosfeer gedurende hun vorming. De resultaten uit dit 
doctoraatsonderzoek benadrukken bijgevolg de wetenschappelijke waarde 
van Antarctische sedimentaire afzettingen en verlenen een beter inzicht in de 
processen die plaatsvinden gedurende de atmosferische intrede van 
buitenaards materiaal. 
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