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Overzichtskaart met in blauw het onderzoeksgebied.



 
Inleiding 

Als een groene slang slingert de eeuwenoude Markermeerdijk door het 
landschap. Aan de ene kant ontvouwt zich een weids groen landschap, 

gestoffeerd met boerderijplaatsen en pittoreske dijkdorpjes. Aan de andere 
zijde van de dijk heb je water, soms tot zover het oog reikt. Alleen een dunne 

ijle strook aan de horizon verraadt daar land. Talrijk zijn ook de meertjes en 
plassen achter de dijk. Het zijn littekens van dijkdoorbraken, veroorzaakt door 

evenzovele stormen die dit gebied lang geleden teisterden.  
 

Van juni t/m september 2018 is door Harry Huisman en Marja Braaksma1, in 
opdracht van Alliantie Markermeerdijken, een inventarisatie uitgevoerd naar de 

stenen in het dijktalud van Hoorn tot Amsterdam. Het rapport is onderverdeeld 
in de vastgestelde dijktrajecten en wordt beschreven aan de hand van de 

dijkpalen.2 Per dijktraject wordt beschreven welke zwerfstenen zijn 

geïnventariseerd en wat de herkomst is. Aan het einde van het rapport is een 
toelichting met achtergrondinformatie toegevoegd. Het vierdelige doel van het 

onderzoek wordt beschreven in de paragraaf ‘Van Hoorn naar Amsterdam’. 
 

 

De paalworm  
De dijk tussen Hoorn en Durgerdam kent een lange geschiedenis van aanleg, 

versterking, dijkdoorbraken en herstel. Deze historie is voor een groot deel 
bewaard gebleven in het dijkverloop, in de opbouw, de wielen, de taluds met 

stenen en buitendijkse landen. Toch is er in de tijd gezien sprake van een 
scheidslijn, een soort cesuur. 

 
Tot 1731 zagen de zeedijken langs de Zuiderzee er anders uit. Palendijken 

bepaalden het beeld, met achter de houten palissaden een brede wierriem van 
in elkaar geperst zeegras  (Zostera marina) bedekt met stenen. Zeegras 

groeide in grote hoeveelheden in de Zuiderzee. Bij laag water werd het 
  

  

                                                 
1 Beiden verbonden aan de geologische afdeling van het Hunebedcentrum te Borger (Drenthe). 
2 Voor een overzicht van de dijktrajecten, zie bijlagen 7 en 8 van het bureauonderzoek. 



‘s zomers gemaaid, waarna het drijvende gras werd opgevist, gedroogd en in 
schuren opgeslagen. Zosteragras gebruikte men niet alleen voor dijkbouw, ook
vulde men er matrassen en kussens mee. 

De Diemerzeedijk bij de Ipenslotersluis tussen Amsterdam en Muiden toen deze nog als palendijk 
bestond. Prent uit 1702 

De zeekant van de wierdijk bestond uit een kilometerslange palissade van 
dikke naast elkaar in de zeebodem geslagen eiken en grenen palen. Kleidijken 
zoals we die nu kennen bestonden nog niet. Mannetje aan mannetje vormden 
de houten palen een hecht geheel met daarachter een dijk van zeegras 
(wierriem) die aan de achterzijde versterkt was met klei. De houten palen 
waren onderling verbonden met ijzeren bouten en dwarsbalken. Schuin in de 
zeebodem geslagen schoorpalen verleenden extra stevigheid. Bij stormweer 
braken deze het aanstormende water.

Steen versus hout
In 1731 veranderde alles. De palendijken langs de Zuiderzee gingen een 
rampjaar tegemoet. De houten zeeweringen verzwakten zienderogen. Het 
kwetsbare achterland was niet langer beschermd tegen stormweer en 
overstromingen. Niet veel later waren palendijken als zeewering volkomen 
waardeloos. De houten palen braken bij stormweer als luciferhoutjes af, net 
boven de waterlijn. Dit laatste gebeurde tijdens de kerststorm in 1731. 
Afgebroken palen dreven bij honderden in het water van de Zuiderzee. Ze 
spoelden overal aan, zelfs tot op het eiland Schokland. De gaten die door het 
afbreken van de palen in de wierdijk waren geslagen, brachten bevolking en 
bestuurders in rep en roer. De eerst zo hechte, vertrouwenwekkende zeewering
stelde niets meer voor. 

Oorzaak van het ongerief was de paalworm, een klein wormvormig weekdier 
dat ongewild en onopgemerkt mee lifte met houten VOC schepen uit de verre 
oost naar de Waddenzee en de Zuiderzee. Met twee kleine boorschelpjes aan 



de kop boort het eerst nog kleine paalwormpje een gaatje in een houten paal, 
waarbij het zich naar binnen vreet. Dit gaat weliswaar langzaam, maar bij het 
groeien van het dier worden de boorgangen langer en breder, tot ongeveer 
vingerdikte. Net als bij houtworm is er van paalwormactiviteit aan de 
buitenkant van de houten palen weinig te zien. Inwendig zijn de zware palen 
veranderd in een soort gatenkaas, die geen enkele stevigheid meer biedt.

  

Paalwormaantasting van hout

Om te voorkomen dat achterliggend land zou overstromen, was haast 
geboden. Goede raad was duur. Uit de vele voorstellen om de zeeweringen 
anders te bouwen, werd gekozen voor het ontwerp van Pieter Straat en Pieter 
van Deurne. Beide mannen kwamen uit Bovenkarspel. Zij stelden voor de 
houten palissaden (krebbingen) van dijkpalen te versterken met stortsteen en 
wel zo, dat deze glooiend naar zee afliep. De golfslag zou hierdoor gebroken 
worden. Enkhuizen viel de eer te beurt waar beide ontwerpers hun voorstel 
mochten uitvoeren. Dit bleek een succes. Het gevolg was dat binnen enkele 
jaren op allerlei plaatsen langs de  Zuiderzeedijk wierdijken ‘versteend’ 
werden.

In Noord-Holland was niet of nauwelijks geschikte steen voorhanden, zeker 
niet in de hoeveelheid die nodig was. De bodem in Drenthe daarentegen 
bevatte een onafzienbare hoeveelheid ‘keistenen’, die door grootte en soort 
uitermate geschikt waren. In de jaren daarna werden vooral uit Oost- en 
Midden-Drenthe grote aantallen zware veldkeien door de boerenbevolking naar
verzamelplaatsen gebracht. Van daar werden deze per schip via kanalen naar 
de Hollandse dijken verscheept. Helaas bleek al snel dat Drenthe niet aan de 
grote vraag naar dijkstenen kon voldoen. Per schip werden vele duizenden 
tonnen steen uit Noorwegen en Zweden aangevoerd en in de dijken verwerkt. 
Steenblokken die men daar vandaan haalde noemde men ‘Noordse steen’.  Ook
uit Denemarken, Noord-Duitsland en Polen werden in de loop van de tijd veel 
zwerfstenen gehaald. 



Zwerfstenen op het Buinerveld op de Hondsrug. De zwerfstenen kwamen bij ontginningswerkzaamheden 
in de jaren dertig van de vorige eeuw uit de bodem te voorschijn. De enorme hopen zwerfkeien 
illustreren de rijkdom aan zwerfstenen in Oost-Drenthe.

Doordat de paalworm op steeds meer plaatsen grote schade aan bestaande 
zeeweringen toebracht, vooral na een stormvloed in 1825, besloot men alle 
dijktrajecten rond de Zuiderzee glooiend te maken en met zware stenen te 
bedekken. Basaltstenen werden vooral toegepast op plaatsen waar dijken het 
bij stormweer zwaar te verduren kregen. Toch bleek dit niet genoeg. De zware 
noordwesterstorm van januari 1916 liet zien dat de dijken niet tegen het 
watergeweld bestand bleken. Het zeewater richtte enorm veel schade aan, 
vooral langs de kusten langs de Zuiderzee, onder meer bij Katwoude. Door het 
gesloten karakter van de Zuiderzee kon bij een storm uit het noordwesten 
zeewater tot grote hoogte worden opgestuwd. Als gevolg van de ramp in 1916 
ontstond het plan om de Zuiderzee af te sluiten. De aanleg van de Afsluitdijk in
1932 was hiervan het resultaat.

In januari 1916 brak na een hevige
storm bij Katwoude de Zuiderzeedijk
op een aantal plaatsen door. Hier is

men bezig met
herstelwerkzaamheden. Let op de

zware stenen op het dijktalud. 



Grote stenen om de zeekant van dijken te versterken blijven echter actueel. 
Nog in 1980 is uit zandgroeven in Noord-Polen ruim 5000 ton aan grote 
zwerfkeien ingevoerd. De stenen konden tegen weinig geld worden 
aangeschaft. In Polen zelf kon men er niets mee.

Stenen op de dijk. 
Nadat de dijk sinds het rampjaar 1731 vanaf Hoorn tot Amsterdam geleidelijk 
van steenglooiingen was voorzien, was het gevaar van dijkdoorbraken en 
overstromingen bepaald niet geweken. Talloze malen bezweek de dijk door een
combinatie van stormweer en opgestuwd water. Het laatst nog in 1916 toen bij
Katwoude op verschillende plaatsen delen van de dijk wegspoelden en het 
achterliggende land overstroomde. Telkens weer waren voor het dijkherstel 
naast grote hoeveelheden klei, zand en puin nieuwe stenen nodig. Deze 
moesten van elders worden gehaald. De voortdurende herstelwerkzaamheden 
zijn aan de afwisseling van de verwerkte soorten natuursteen en de staat 
waarin deze verkeren in de steenglooiingen goed op te merken. Taluds met een
bekleding met zwerfstenen van verschillende herkomst wisselen af met 
plaatsen waar zware blokken natuursteen zijn geplaatst, die uit landen als 
België, Duitsland, Noorwegen en Zweden zijn aangevoerd. Vaak is in de 
steenglooiingen sprake van vermenging. Stenen die bij een dijkdoorbraak 
‘gered’ waren, werden aangevuld met stenen uit depots of met 
scheepsvrachten natuursteen uit noordelijke landen. Opvallend is het vele 
gebruik van basalt als reparatiesteen. Dijktaluds met zwerfsteen waarin door 
stormweer gaten waren geslagen, zijn veelal hersteld en aangevuld met 
zuilenbasalt. Dit vulkanische materiaal haalde men in de tweede helft van de 
19e eeuw en later uit het Duitse Rijnland. Talrijke basaltgroeven langs de Rijn 
konden onbeperkte hoeveelheden stortsteen en zuilenbasalt leveren.

Schade door stormweer en hoog water
waarbij zwerfstenen uit het dijktalud zijn

weggespoeld, is met basaltsteen uit
Duitsland hersteld. Locatie:

Markermeerdijk bij Etersheim.

Verder blijkt duidelijk dat de zandgronden in Drenthe bij lange niet aan de 
voortdurende vraag naar stenen konden voldoen. Men was genoodzaakt om 
grote keien uit landen als Denemarken, Noorwegen, Zweden en ook uit Noord-



Duitsland en Polen te halen. Deze zwerfstenen zien er niet alleen anders uit 
dan die uit Drenthe, ook de samenstelling is anders. Dit geldt vooral voor 
stenen die men uit Noorwegen en Zweden haalde. 

Van Hoorn naar Amsterdam
In verband met het historische karakter van de Markermeerdijk is na een 
eerste verkenning besloten om de stenen in het dijktalud langs het hele 
dijktraject vanaf de Westerdijk in Hoorn tot voorbij Durgerdam aan het Buiten 
IJ te inventariseren. 
 
Het doel van de inventarisatie was:

1) om een beeld te krijgen van de aanwezige soorten natuursteen
2) om te kijken of er sprake is van ensembles (zwerfsteengezelschappen) 

waarvan de samenstelling toelaat uitspraken te doen over een eventuele 
herkomst

3) om vast te stellen waar en in welke samenstelling in de steenglooiingen 
sprake is van aangevoerd gesteentemateriaal uit het buitenland en

4) of er gedetailleerde uitspraken gedaan kunnen worden omtrent de 
herkomst daarvan

Markermeerdijk bij Etersheim.
Tussen Hoorn en Durgerdam zijn
in het dijktalud miljoenen grote
zwerfstenen verwerkt.  Veel van

de dijkstenen komen uit Drenthe.

Dat dit geen geringe opgave was, blijkt wel uit de enorme aantallen stenen die 
in de glooiing van de Markermeerdijk zijn verwerkt. Alleen al aan zwerfstenen 
loopt het aantal in de miljoenen. Bij de inventarisatie lag de focus op 
gidsgesteenten en bepaalde kengroepen van zwerfstenen. Hierbij is het niet 
zozeer belangrijk om iedere kei afzonderlijk te determineren, bij kengroepen  
volstaat het om deze met een generieke naam aan te duiden. Een belangrijke 
en in het veld goed herkenbare kengroep zijn bijvoorbeeld roodachtige 
rapakivigranieten en smalandgranieten. Deze zwerfstenen vormen beide een 
familie van nauw verwante granietachtige gesteenten. Samen met de 



inventarisatie van een groot aantal andere gidsgesteenten is niet zelden een 
conclusie omtrent de herkomst van de zwerfstenen uit een bepaald dijkvak te 
reconstrueren.

  

     

   Rapakivigraniet komt uit Zuidwest-Finland                   Smålandgraniet komt uit Zuid-Zweden              

Hetzelfde geldt voor zwerfstenen die men in het verleden uit landen als Polen, 
Denemarken en wellicht ook Noord-Duitsland heeft aangevoerd. Zwerfstenen 
die men hier vandaan haalde verschillen niet alleen in sortiment, ook het 
verschil in verweringsgraad maakt duidelijk dat het niet om uit Nederland 
afkomstige stenen gaat.

Afgezien van de enorme hoeveelheid toegepaste basaltsteen uit Duitsland was 
het interessant te zien of nog andere gesteentesoorten bij de versterking van 
de Markermeerdijk zijn toegepast. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Naast 
stortsteen van Belgisch Hardsteen uit de provincie Henegouwen, is op 
verschillende plaatsen vastgesteld dat ook van elders uit de Belgische 
Ardennen dijksteen is geïmporteerd. Doornikse kalksteen en Quenastporfier 
zijn hiervan fraaie voorbeelden. Deze steensoorten worden in het verslag nader
bekeken.

 

 Verlading van basaltzuilen in een
basaltgroeve in het Westerwald in

Duitsland. Dit type zuilenbasalt is in de
Markermeerdijk bij Etersheim boven de

zone met zwerfstenen in horizontale
stroken in het dijktalud verwerkt.



Bij Etersheim zijn lange blokken zuilenbasalt
in horizontale rijen boven elkaar geplaatst.

Dit kwamen we zuidelijker op de dijk voorbij
de Groote Braak ook tegen.

Inventarisatieverslag van de stenen in de 
Markermeerdijk in volgorde van de vastgestelde 
trajectdelen van Hoorn naar Amsterdam.

Onderstaande inventarisatie is in volgorde van de vastgestelde en gecodeerde 
dijktrajecten van Hoorn naar Amsterdam in de periode van juni tot en met 
begin september 2018 uitgevoerd door Harry Huisman en Marja Braaksma, 
beiden verbonden aan de geologische afdeling van het Hunebedcentrum in 
Borger (Dr.).

HE-1 Westerdijk Hoorn Centrum

HE-1a Deeltraject Westerdijk Hoorn van Visserseiland tot 
strekdam (DP 5 tot DP 8)

Langs het dijktalud van de Westerdijk is een brede zwerfsteenbekleding 
aanwezig. Tot vrij grote hoogte op de dijk zijn gemiddeld genomen grote tot 
zeer grote zwerfsteenblokken verwerkt. Bovenaan en verspreid tussen de grote
zwerfstenen in het dijktalud zijn kleinere zwerfkeien verwerkt. 

De inventarisatie bracht een groot aantal verschillende zwerfsteentypen aan 
het licht, waaronder veel gidsgesteenten. Deze laatste vormen een categorie 
zwerfstenen, waarvan de herkomst in Scandinavië bekend is. Verderop in het 
verslag wordt nader ingegaan op gidsgesteenten (zie toelichting hoofdstuk 
8.7). 



 De Westerdijk in het
centrum van Hoorn. Op de

achtergrond de nieuwe
schouwburg. Het dijktalud

is bekleed met grote
zwerfstenen met

daartussen veel onkruid en
gras.  

De stenen in de spoelzone onderaan de dijk zijn in de inventarisatie niet 
meegenomen. Het betreft een rommelige stortsteenzone met hier en daar een 
paar zwerfkeien. Op een grote zwerfkei van bruine oostzeeporfier na, was de 
samenstelling van de zwerfstenen niet interessant.

Opmerking: 
Bijzondere, zeldzame of qua tekening duidelijke zwerfstenen zijn met rode 
spuitverf gemarkeerd. Dit laatste is gedaan om bij de geplande 
dijkreconstructies van delen van de Markermeerdijk deze zwerfkeien apart te 
houden. Deze zwerfstenen kunnen op een later tijdstip voor verschillende 
educatief-recreatief hergebruik een rol spelen. Suggesties hiervoor worden 
verderop in dit verslag naar voren gebracht.

Vanaf Visserseiland werden de volgende zwerfstenen 
geïnventariseerd:
Smalandgraniet 2x
Alandrapakivi, niet verweerd
Prickgraniet
Rode Jotnische zandsteen 
Biotietgneis *
Anorthosiet grijs
Rode Vaxiögraniet 2x, 1x *, gespleten steenblokken
Alandrapakivi, verweerd
Alandgranofier, verweerd
Alandrapakivi, onverweerd
Vanevikgraniet
Anorthosiet met groene strepen
Smalandgraniet
Anorthosiet paars *
Gneizen, veel
Norrlandgraniet
Rapakivigraniet 2x, niet verweerd



Alandgranietporfier
Anorthosiet 2x paars en grijs 
Mylonietgneis
Quenastporfier 2x
Alandrapakivi, groot exemplaar
Anorthosiet grijs
Uppsalagraniet *
Dioriet *

  

Dioriet is een wit met zwart stollingsgesteente                 Paarse anorthosiet uit Zuid-Noorwegen

Karlshamngraniet *
Anorthosiet paars met relatief veel donkere mineralen *
Anorthosiet paars
Biotietgneis
Microkliengraniet
Mylonietgneis
Anorthosiet
Quenastporfier
Finse helsinkiet *
Vislandagraniet *

   Larvikiet, zwerfsteen uit Zuid-Noorwegen                   Varberggraniet, zwerfsteen uit Zuid-Zweden



Alandrapakivi, verweerd
Smalandgraniet
Anorthosiet met groen*
Ragundarapakivi *
Pegmatiet
Pyterliet, verweerd
Migmatiet *
Kwartsiet met windlak
Oost-Smalandgraniet
Diabaasporfieriet
Alandrapakivi, sterk verweerd
Rapakivigraniet, gelijkkorrelig, Kökar
Smalandgraniet 4x
Varberggraniet 2x
Anorthosiet paars
Helleflint
Quenastporfier
Rapakivigraniet
Smalandmonzoniet *

Opmerking:
In het dijktalud wisselen grote en kleine stenen met elkaar af. Onderaan het 
dijktalud zijn de grootste zwerfsteenblokken toegepast. Grote zwerfstenen zijn 
opvallend vaak opzettelijk gespleten, getuige aanwezige boorgaten. Verweerde
en onverweerde zwerfstenen komen door elkaar voor. 

 Bovenaan in het dijktalud van de
Westerdijk zijn voornamelijk kleinere

keien geplaatst.  Uit de samenstelling en
verweringsgraad blijkt een herkomst uit

Drenthe. 

In het dijktalud zijn voornamelijk zwerfstenen verwerkt. Een minderheid van 
de steenblokken bestaat uit materiaal dat uit de vaste rots van Zuid-Zweden 
en Zuid-Noorwegen is aangevoerd. Daarnaast zijn in de steenglooiing relatief 
veel grote zwerfstenen verwerkt, die uit het buitenland moeten zijn 
aangevoerd. De verweringsgraad van deze keien is gering. Van de 
onverweerde exemplaren is de herkomst onbekend. Gezien de grootte van de 



stenen en het feit dat de gidsgesteenten onder deze groep onverweerde 
zwerfstenen zowel uit Midden- als Zuid-Zweden afkomstig zijn en 
Smalandgranieten zeer algemeen voorkomen, is een herkomst uit Polen niet 
onwaarschijnlijk. 

Uit het onderzoek blijkt, dat stenen wat herkomst aangaat, zonder enige 
regelmaat door elkaar zijn verwerkt. Bij de verweerde zwerfstenen is 
hoogstwaarschijnlijk sprake van uit Nederland afkomstige zwerfstenen. 
Vermoedelijk hebben we met zwerfsteenmateriaal te maken, dat uit Drenthe 
komt, gezien de soms betrekkelijk verregaande staat van verwering van 
bepaalde granietvariëteiten. Dit laatste betreffen doorgaans bruinrode 
rapakivigranieten. Deze oorspronkelijk uit Zuidwest-Finland afkomstige 
zwerfstenen komen in oostelijk Drenthe bijzonder veel voor. De stenen werden
daar aan de oppervlakte of in de ondiepe ondergrond verzameld. Veel van de 
verzamelde rapakivigranieten waren bij de vondst al danig verweerd. 

Alandrapakivi, heel groot en sterk verweerd
Gabbro
Larvikiet *
Vanevikgraniet
Smalandgraniet, met boorgat
Bruine Laitilarapakivi
Grijze växiögraniet
Vanggraniet
Pegmatiet
Varberggraniet *
Varberggraniet 2x

Opmerking:
Varberggraniet is een bijzonder type gesteente, dat in een aantal kleine 
gebieden aan de Zweedse zuidwestkust voorkomt. Het belangrijkste 
voorkomen ligt bij de stad Varberg. 

Heel vaak wordt het gesteente ook charnokiet genoemd omdat het kwartsarm 
is en vrij veel donkere mineralen bevat, die normaal gesproken in graniet niet 
voorkomen (zwarte pyroxeen). Varberggraniet/charnokiet komt in de 
dijktaluds van de Markermeerdijk in twee verschillende typen voor. Het 
makkelijkst te herkennen is de ietwat gneisachtige vuilbruine tot bruingroene 
variant. Het gesteente is korrelig, doet ietwat gneisachtig granulietisch aan. 
Het andere type is grofkorreliger met duidelijke zwarte aggregaten in een 
massa van licht grijswitte veldspaten. Deze grofkorrelige zwartgevlekte 
granieten lijken van enige afstand wel op het bekende Zuid-Noorse gesteente 
larvikiet.

Blokken en/of zwerfstenen van charnokiet zijn blijkbaar op verschillende 
momenten per schip uit Zuid-Zweden aangevoerd. De steenblokken komen op 
verschillende plaatsen in de Markermeerdijk geclusterd voor.



Filipstadgraniet
Anorthosiet paars
Smalandgraniet (Uthammer type)
Nefeliensyeniet *
Gabbro
Rönnegraniet *
Smalandgraniet
Blekingegraniet
Siljangraniet
Rode växiögraniet met epidoot
Smalandgraniet gedeformeerd
Anorthosiet paars
Anorthosiet

 Alandrapakivi met grijze
veldspaatovoïden. Verweerd

gidsgesteente van de Aland eilanden
in Zuidwest-Finland.

Finse rapakivigraniet, een zeldzame
zwerfsteensoort uit het

rapakivigebied van Laitila in
Zuidwest-Finland.



Metagabbro
Smalandgraniet grofkorrelig
Alandrapakivi 2x verweerd
Hardebergazandsteen *
Grijze smalandgraniet
Filipstadgraniet *
Anorthosiet
Nordmarkiet, groot exemplaar
Alandrapakivi 2x sterk verweerd
Ogengneis *
Smalandgraniet
Hardebergazandsteen *

Opmerking: 
In dit traject van de Westerdijk zijn opmerkelijk veel steenblokken van 
paarsviolette anorthosiet aangetroffen. Slechts een enkele maal zijn grijze 
kleurtypen van dit opmerkelijke stollingsgesteente in het dijktalud aanwezig. 
Anorthosiet in deze vorm komt uitsluitend voor in Zuidwest-Noorwegen, waar  
talloze bizarre, kale door landijs geschuurde rotsen het landschap in het 
Rogaland domineren. Zuidelijker op de Markermeerdijk zijn ook op 
verschillende plaatsen anorthosieten aangetroffen, veelal groepsgewijs in het 
dijktalud. Daar betreft het in vrijwel alle gevallen een grijs tot grijswit 
anorthosiettype. Het lijkt er op dat de verscheping van anorthosietblokken niet
steeds vanuit dezelfde locatie in Zuid-Noorwegen plaats vond. De typologie 
van de verwerkte anorthosiet in de dijktaluds wijst hierop. Verderop in dit 
verslag wordt nader op dit gesteente ingegaan.

  

Ekeriet is een bijzonder typegraniet afkomstig uit het Oslogebied in Zuid-Noorwegen.  De steen ernaast is
een witte pegmatiet, een zeer grofkorrelige graniet met veel kwarts en kaliveldspaat.

Ook de aanwezigheid van een aantal uit Zuidoost-Noorwegen afkomstige 
zwerfkeien is opmerkelijk. Het betreft hier duidelijk zwerfstenen die 
oorspronkelijk afkomstig zijn uit het een betrekkelijk klein gebied rond de 
Noorse hoofdstad Oslo. Hier komen een groot aantal mondiaal gezien 
zeldzame gesteentesoorten voor, die als zwerfsteen zeer mondjesmaat in 



Noord-Nederland gevonden worden. Gezien de grootte van de stenen en het 
feit dat deze niet verweerd zijn, maakt duidelijk dat ze óf uit Noord-
Denemarken (Noord-Jutland) komen óf uit Zuid-Noorwegen zelf. Dit laatste is 
het meest waarschijnlijk. Langs de Zuidnoorse kust van de Oslo-, Sande- en 
Langesundfjord komen talrijke, ook zeer grote zwerfkeien voor. De 
aanwezigheid van een opmerkelijke eindmorene, die in de Langesundfjord bij 
Helgeroa in westelijke richting in zee verdwijnt, zou een verklaring kunnen zijn
dat men vroeger daar grote dijkstenen vandaan heeft gehaald. Het iets meer 
naar het westen gelegen eiland Jomfruland kan als herkomst ook niet 
uitgesloten worden. 

Sorselegraniet, groot exemplaar *
Varberggraniet
Grijze växiögraniet
Upplandgraniet
Migmatiet *
Smalandgraniet met blauwe kwarts *
Karlshamngraniet
Pegmatiet *
Gabbro
Alandrapakivi met grijze veldspaten *
Gabbro *
Varberggraniet
Alandrapakivi verweerd
Alandgranofier
Smalandgraniet 5x
Microkliengraniet
Grijze vaxiögraniet *
Migmatiet met pegmatiet * 
Diabaas *
Karlshamngraniet
geelbruine zandsteen
Diabaas *
Pegmatiet
Jotnische zandsteen *
Ogengneis
Migmatiet nebulietisch
Filipstadgraniet
Rode växiögraniet
Smalandgraniet met boorgat
Hyperietgabbro groot *
Microkliengraniet
Smalandgraniet 3x
Kalmarsundzandsteen *
Hardebergazandsteen
Alandrapakivi, groot verweerd
Siljangraniet, groot *
Alandrapakivi verweerd
Grijze vaxiögraniet



Blekingegraniet 2x
Alandrapakivi onverweerd
Pegmatiet *
Smalandgraniet
Alandrapakivi met grijze veldspaten
Grönnklitporfieriet grijs *
Ekeriet *
Migmatiet lagengneis *
Alandgraniet
Migmatiet*
Anorthosiet paars
Oslosyeniet *

 In het dijktalud van de Westerdijk in Hoorn,
gerekend vanaf het Visserseiland, bevonden
zich relatief veel grote zwerfstenen uit het

Zuid-Noorse Oslogebied.

Het dijktraject van het oostelijke deel van
de Westerdijk kon pas geïnventariseerd
worden na een forse maaibeurt. Hierna

waren de zwerfstenen redelijk goed
zichtbaar.

Filipstadgraniet
Dalarneporfier
Diabaasgabbro *
Varberggraniet
Botnische gneisgraniet



Vanggraniet
Alandgraniet verweerd
Larvikiet *
Grijze revsundgraniet
Varberggraniet
Ragundaporfier *
Varberggraniet
Laitilarapakivi bruin *
Uppsalagraniet
Arkose *
Rode vaxiögraniet
Leucogabbro
Grijze zandsteen
Rapakivigraniet
Vanevikkwartsiet *
Oost-alandrapakivi
Laitilarapakivi
Ekeriet
Porfierische graverforsgraniet
Grijze revsundgraniet onverweerd
Alandrapakivi verweerd
Pyterliet verweerd *
Karlshamngraniet *
Karlshamngraniet 2x aangevoerd
Migmatiet met pegmatiet *
Uthammergraniet
Nebulietische gneis 2x aangevoerd, grote vlakke stenen
Anorthosiet paars *
Grijze revsundgraniet, groot *
Porfierapliet van Kökar
Alandrapakivi onverweerd
Buizenzandsteen
Varberggraniet
Adakgraniet *
Grijze revsundgraniet
Metaconglomeraat * Mooi exemplaar!!!
Porfierische blekingegraniet
Filipstadgraniet
Smalandgraniet 2x
Rode vaxiögraniet
Vislandagraniet
Varberggraniet
Gabbro
Alandrapakivi 2x onverweerd
Geelwitte zandsteen met levenssporen
Finse pyterliet
Rode vaxiögraniet
Zuidzweedse kwartsiet
Uppsalagraniet



Prickgraniet
Alandrapakivi sterk verweerd
Varberggraniet 2x
Grijze revsundgraniet
Uthammergraniet
Anorthosiet paars *
Quenastporfier 2x *
Oslosyeniet
Loftahammer gneisgraniet
Diabaasporfieriet *
Smalandgraniet 2x
Alandrapakivi verweerd
Rode vaxiögraniet
Porfierische arnögraniet
Vanggraniet
Uppsalagraniet
Smalandgraniet 2x
Vangagraniet
Bohuslangraniet met boorgat *
Geelwitte zandsteen
Rode alandgraniet
Alandrapakivi groot en verweerd
Larvikiet onverweerd

   Nordmarkiet – Oslogebied, Zuid-Noorwegen                      Pegmatietgraniet – Zweden

       Kalmarsundzandsteen – Zuid-Zweden                 Bohuslangraniet met boorgat – Zuid-Zweden



Vanevikgraniet *
Alandrapakivi
Porfierische rapakivigraniet van Kökar*
Drammengraniet *
Oost-smalandgraniet
Varberggraniet 3x
Finsegranietporfier
Mylonietgneis *
Hoornsteen *
Smalandgraniet
Alandrapakivi 2x verweerd
Larvikiet
Siljangraniet *
Uppsalagraniet
Porfierische rapakivigraniet
Alandkwartsporfier
Filipstadgraniet
Dalaporfier
Bohuslangraniet
Alandrapakivi verweerd
Anorthosiet paars
Mieniet * !!!!

Opmerking !!!:

Een unieke vondst in de Westerdijk
Het dijktraject Westerdijk vanaf Visserseiland tot de kleine strekdam, 
halverwege de schouwburg is het laatst geïnventariseerd. Oorzaak was de zeer
sterke begroeiing met distels, gras en andere kruiden. Na een flinke maaibeurt
waren de zwerfstenen betrekkelijk goed zichtbaar. 

Heel bijzonder was de ontdekking van een ca. 40 cm grote zwerfsteen van 
mieniet. Langs het verdere trajectverloop tot Durgerdam is dit gesteente niet 
vaker op de Markermeerdijk aangetroffen. Dit hoeft niet te verbazen. Het 
gebied in Zuid-Zweden waar mieniet voorkomt is bijzonder klein. 



Mieniet komt als losse stenen en steenbrokken voor in de omgeving en langs 
de oevers van het kleine Miensjö in Zuid-Zweden. Het rondachtige meer heeft 
een doorsnede van 5,5 km en is enige tientallen meters diep.

Mieniet, een impactietgesteente
De Miensjö markeert een oude meteorietkrater. In de Krijtperiode, ongeveer 
120 miljoen jaar geleden, sloeg op deze plaats een enorme, honderden meters
grote meteoriet in. De meteoriet sloeg een enorme krater in de aardkorst, 
waarbij het landschap en alles wat er in wijde omgeving leefde en groeide in 
een fractie van een seconde vernietigd werd. De ravage destijds moet enorm 
zijn geweest. Bij de inslag van een reuzenmeteoriet wordt alle 
bewegingsenergie in een onderdeel van een seconde omgezet in warmte. 
Hierdoor verdampte zowel meteoriet als het gesteente rond de inslagplek. De 
inslagkrater zal destijds enige kilometers diep zijn geweest.

Mieniet is een onaantrekkelijk grijs
verweerd gesteente met kleine en
grotere holten, fragmenten van

verbrijzelde gesteenten (gneis) in
een dichte grondmassa. Het

gesteente ontstond na de inslag van
een reuzenmeteoriet in Zuid-

Zweden.

Mieniet, een impactietgesteente
De Miensjö markeert een oude meteorietkrater. In de Krijtperiode, ongeveer 
120 miljoen jaar geleden, sloeg op deze plaats een enorme, honderden meters
grote meteoriet in. De meteoriet sloeg een enorme krater in de aardkorst, 
waarbij het landschap en alles wat er in wijde omgeving leefde en groeide in 
een fractie van een seconde vernietigd werd. De ravage destijds moet enorm 
zijn geweest. Bij de inslag van een reuzenmeteoriet wordt alle 
bewegingsenergie in een onderdeel van een seconde omgezet in warmte. 
Hierdoor verdampte zowel meteoriet als het gesteente rond de inslagplek. De 
inslagkrater zal destijds enige kilometers diep zijn geweest.

Rond de min of meer cirkelvormige inslagkrater ligt een zone waarlangs het 
bestaande rotsgesteente geheel of ten dele smolt. Gesteentebrokken die niet 



smolten werden door de inslag weggeslingerd. Een deel ervan viel terug in de 
krater. Samen met talloze kleine en grote rotsfragmenten van vooral gneis 
stolde deze gesteentesmelt tot een lava-achtig, breccieus gesteente, dat door 
zijn ontstaanswijze impactiet genoemd wordt. Impactieten lijken op 
vulkanische gesteenten.

Impactiet komt verspreid op aarde op verschillende plaatsen voor. Ook in 
Zweden, Noorwegen en in Finland zijn oude littekens van meteorietinslagen 
gevonden. Een van de grotere is het Siljanmeer in Midden-Zweden.

Aanbeveling
Dat in het dijktalud een zwerfsteen van impactiet (mieniet) is aangetroffen 
mag gerust als een unicum worden aangemerkt. Zwerfstenen van dit 
gesteente zijn in Duitsland en Nederland slechts één of tweemaal gevonden. 
Het zou daarom niet verkeerd zijn om deze kei uit het dijktalud te lichten en 
de steen een bijzondere plaats in Hoorn te geven. Het zou goed zijn als de 
steen wordt doorgezaagd en gepolijst. Opgesteld in een vitrine, bijvoorbeeld in
de centrale hal van het gemeentehuis, zou het unieke karakter van deze 
dijksteen benadrukt worden. De andere helft zou een plek kunnen krijgen in 
het Hunebedcentrum. Het is namelijk niet onwaarschijnlijk dat de verweerde 
kei oorspronkelijk afkomstig is uit Drenthe. Eerder vond ik bij Borger een 
tweetal vergelijkbare, maar zeer veel kleinere exemplaren.

Kristinehamngraniet
Porfierische metagabbro*
Bornholmgraniet
Alandrapakivi 3x onverweerd
Alandgraniet *
Varberggraniet
Porfierische kökarrapakivi
Anorthosiet
Biotietgranaatgneis *
Zuidzweedse kwartsiet
Kwartsiet *
Smalandmonzoniet *
Rode vaxiögraniet *
Alandrapakivi
Alandgraniet
Hammergraniet *
Sorselegraniet *
Alandgraniet
Alandrapakivi
Rode dalazandsteen
Karlshamngraniet
Diabaasgabbro *
Migmatiet *
Geelbruine kwarts
Zandsteen met windlak *



Bruine gelaagde zandsteen met drukbarsten
Smalandgraniet 2x
Ekeriet *
Varberggraniet
Grijze smalandgraniet *
Rode alandrapakkvi
Nordmarkiet
Alandrapakivi 4x verweerd
Bruine zandsteen met windlak
Alandgraniet
Karlshamngraniet
Granofiergraniet *
Vanevikgraniet 2x
Rode dalazandsteen 2x
Porfierische Kokarrapakivi
Migmatiet *
Varberggraniet 3x
Oost-Smalandgraniet

Opmerking:
Uit de inventarisatie komt naar voren dat naast zwerfsteenblokken ook talrijke 
steenblokken verwerkt zijn die duidelijk niet afkomstig zijn uit glaciale 
afzettingen in Nederland, Noord-Duitsland of Polen. Ook Denemarken is 
uitgesloten. Het betreft gesteentesoorten als Varberggraniet/charnokiet in een 
tweetal typen, Karlshamngraniet en de hierboven al genoemde anorthosiet. 
Verder zijn in het dijktalud ook talrijke blokken migmatietgneis en 
nebulietische migmatiet verwerkt. De grote steenblokken maken duidelijk, ook
gezien hun kleur en structuur, dat deze uit het zuidelijke en zuidwestelijke 
kustgebied van Zweden en/of uit Zuid- en Zuidwest-Noorwegen moeten zijn 
aangevoerd.

HE-1b Deeltraject Westerdijk Hoorn, traject strekdam tot 
nieuwe Schouwburg (DP 8 tot iets voorbij DP 10)

Vanaf de strekdam tot aan de Schouwburg werden de volgende 
zwerfstenen gevonden:

Garberggraniet  1x
Larvikiet 1x *
Nordmarkiet 1x
Drammengraniet 1x *
Varberggraniet 1x
Roodachtige larvikiet 2x *
Ogengneis 1x *
Porfierische gabbro 1x *
Vanevikgraniet 1x *
Karlshamngraniet 1x *



Varberggraniet 1x

 Dijktalud met
zwerfstenen langs de

Westerdijk in het
centrum van Hoorn

Alandgraniet 1x *
Pegmatiet 1x *
Fellingsbrograniet 1x *
Vängegraniet 1x *
Witte kwarts 1x *
Gabbro 1x *
Rode vaxiögraniet 1x *
Drammengraniet 1x
Migmatiet 1x *
Drammengraniet 1x *
Ogengneis 1x *
Rhombenporfier 1x *
Ogengneis 1x *
Varberggraniet 1x *
Granodioriet 1x *
Finsegranietporfier 1x *
Larvikiet 1x
Norrlandgraniet 1x verweerd *
Nordmarkiet 1x *
Nordmarkiet 1x
Alandgranietporfier 1x *
Grijze revsundgraniet 1x *
Anorthosiet 1x * ruw brokstuk
Filipstadgraniet 1x gneisachtig type *
Nordmarkiet 1x



Porfierische graniet van Kökar 1x *
Smalandgraniet 1x *
Varberggraniet 1x
Alandkwartsporfier 1x * donker type
Pegmatiet 1x *
Larvikiet 1x
Hangögraniet 1x *
Drammengraniet 1x *
Anorthosietgabbro 1x *
Kökar rapakivigraniet 1x *

Opmerking: 
In het verdere verloop langs dit traject veranderen de zwerfstenen geleidelijk 
van karakter en samenstelling. De Noorse (=Oslo) zwerfsteentypen verdwijnen
uit het gezelschap. Ook zijn de stenen gemiddeld iets kleiner en gemengd met 
zwerfstenen die meer verweerd zijn. Deze laatste zijn ongetwijfeld van Noord-
Nederlandse herkomst. 

Varberggraniet 1x
Gneisgraniet 1x *
Ogengneis 1x *
Varberggraniet 1x
Migmatiet 1x *
Gneis met veldspaatporfyroblasten 1x *
Lemlandgraniet 1x *
Kindagraniet 1x *
Mylonietgneis 1x *
Metakwartsiet 1x *
Smalandgraniet 1x *
Kalmarsundzandsteen 1x *
Pegmatiet 1x *
Gneis 1x *
Vanevikgraniet 1x *
Lagengneis 1x *
Norrlandgraniet 1x *
Rapakivigraniet 1x *
Blekingegraniet 1x *
Granaatamfiboliet 1x *
Uppsalagraniet 1x *
Vängegraniet 1x *
Larvikiet 1x *
Helleflint 1x *
Rapakivigraniet 1x *
Gneisgraniet 1x *
Rodealandrapakivi 1x *
Alandrapakivi 2x
Finsemicrokliengraniet 1x
Buizenzandsteen 1x
Smalandgraniet 1x



Lönnebergaporfier 1x

1) Opmerking en discussie: zie toelichting.

2) Zwerfstenen van Noord-Nederlandse herkomst: zie toelichting. 

Voorbij de houten trapafgang langs de Westerdijk:

Smalandgraniet 3x
Rapakivigraniet 5x
Filipstadgraniet 2x
Upplandgraniet 1x
Vängegraniet 1x *
Vanevikgraniet 1x *
Alandrapakivi 2x
Bornholmgraniet 1x

 Porfierische rapakivigraniet van
Kökar. Deze graniet bevat grote

oranjekleurige eerstelingkristallen
vna kaliveldspaat. Daarnaast zijn

grote blauwgrijze kwartsen
aanwezig.

HE-1c Deeltraject Westerdijk Hoorn, traject DP 10 – DP 11 
bij nieuwe Schouwburg 

Rond de schouwburg is op de kaart aangegeven dat hier zwerfstenen zouden 
liggen. Op deze locatie is echter uitsluitend breuksteen van basalt toegepast. 
Mogelijk laten hier oorspronkelijk zwerfstenen, die bij de bouw van de nieuwe 
schouwburg en omliggend terras door stortsteen van basalt zijn vervangen.



HE-1d Deeltraject Westerdijk Hoorn, traject voorbij 
schouwburg vanaf iets voorbij DP 12 tot DP 15

Langs het strandje voorbij de schouwburg zouden over een kort traject 
zwerfstenen liggen. De keien zijn onherkenbaar door begroeiing met 
korstmossen en algen. De rest is door begroeiing met riet overwoekerd. 
Inventarisatie niet mogelijk.

HE-2 Westerdijk Hoorn van DP 15 tot iets voorbij DP 
22

Op de geprinte A3-trajectkaarten stond niet aangegeven dat het dijktalud van 
de Westerdijk voorbij de schouwburg en aansluitend strandje met zwerfstenen 
bekleed was. Dit bleek echter wel het geval te zijn. Dit gedeelte van de 
Westerdijk is tot de bocht ter hoogte van de kinderboerderij tot DP 22 daarom 
geïnventariseerd. Langs dit ca. 1,5 km lange traject zijn echter geen 
zwerfstenen gemarkeerd. 
Het dijktraject is bij de inventarisatie gemakshalve onderverdeeld in een aantal
subtrajecten (HE-2a t/m HE-2e)

HE-2a Deeltraject dijktalud voorbij strandje aan de Westerdijk tot 
eerste esdoornstruik op de dijkhelling bij DP 16

Rapakivigraniet 8x sterk verweerd



Norrlandgraniet 1x
Botnische kwartsporfier 4x brokstukken van één steen
Smalandgraniet 1x
Finsegranietporfier 1x
Sorselegraniet 1x
Alandrapakivi 5x sterk verweerd
Smalandgraniet 3x
Pyterliet 1x sterk verweerd
Vängegraniet 1x
Kökar porfiergraniet 1x
Filipstadgraniet 2x
Perniögraniet 1x

 Zowel bij de Schouwburg als
verder zuidwaarts op de

Westerdijk zijn zwerfstenen
van Sorselegraniet gevonden.

Deze granietsoort komt
nagenoeg uitsluitend voor in
zwerfsteengezelschappen in

Oost-Drenthe. Het is de ‘lange
afstandskampioen’ onder

zwerfstenen. Sorselegraniet
komt uit Zweeds Lapland ca.

2500 km hier vandaan.

Opmerking:
Dit traject laat een zwerfsteengezelschap zien met een overwegend Oost-
Baltisch karakter. De zwerfstenen zijn alle verweerd en/of door verwering 
gebleekt. De sterke verwering en de begroeiing met korstmossen maakte 
inventarisatie niet makkelijk. 

Uit de aanwezigheid, in dit korte deeltraject, van maar liefst 15 
rapakivigranieten, een norrlandgraniet en een sorselegraniet, plus een grote 
zwerfsteen van botnische kwartsporfier blijkt dat dit zwerfsteengezelschap 
hoogstwaarschijnlijk afkomstig is uit het Hondsruggebied in Oost- en/of 
Midden-Drenthe. De aanwezige Midden- en Zuid-Zweedse zwerfsteenttypen 
zijn een aanwijzing dat de echte Hondsrug in Oost-Drenthe als brongebied 
waarschijnlijk niet als enige in aanmerking komt. Misschien dat eerder gedacht
moet worden aan het overgangsgebied in Midden-Drenthe (Rolder- of 



Sleenerrug) waar bijmenging met West-Baltische zwerfsteentypen niet 
ongewoon is. 

Uit de samenstelling en de graad van verwering van de verwerkte zwerfkeien 
blijkt duidelijk dat de keien in geen geval uit Duitsland en/of Denemarken zijn 
aangevoerd. De bijmenging met West-Baltische zwerfsteentypen zou 
veroorzaakt kunnen zijn door vermenging op verzamelplaatsen in Drenthe. Na 
het gereedkomen van het Oranjekanaal in Midden-Drenthe (meer hierover 
verderop in dit verslag) fungeerde Schoonoord als stapelplaats voor zwerfkeien
uit de naaste omgeving. West-Baltische zwerfsteentypen komen in dit gebied 
voor naast Oost-Baltische gidsgesteenten.

HE-2b Deeltraject Westerdijk voorbij eerste esdoornstruik op het 
dijktalud tot de twee lage flatgebouwen tussen twee hoge flats iets 
voor DP 18:

Alandrapakivi 9x
Smalandgraniet 5x
Rapakivigraniet 7x
Microkliengraniet 1x
Filipstadgraniet 2x
Rode smalandgraniet 1x
Rapakivigraniet 5x
Rode Jotnische zandsteen 1x
Pyterliet Kökar
Finse porfiergraniet

Opmerking:
De zwerfstenen langs dit deeltraject maken een verweerde indruk, sommige 
rapakivi’s zijn zelfs aan het verbrokkelen. De keien zijn van Nederlandse 
herkomst. Gezien het grote aantal Oost-Baltische typen, zijn de stenen 
vermoedelijk afkomstig van de Hondsrug of uit het Hondsruggebied in 
Drenthe. 
In één zwerfsteen was een vrij groot en diep boorgat aanwezig. Dit is een 
aanwijzing dat men de kei op de vindplaats met buskruit in stukken heeft laten
springen. Het is bekend dat men in Drenthe in de 17e en 18e eeuw hunebedden
als steengroeve heeft gebruikt. Ook geïsoleerd in de bodem voorkomende 
grote keien heeft men zo klein gekregen. De grotere keien werden van 
boorgaten voorzien en met buskruit gesprongen. Op deze wijze zijn tientallen 
hunebedden in Noord-Nederland verdwenen. Hunebedkeien gebruikte men ook
al eeuwen eerder, bij de bouw van stenen kerken.

3) De Hondsrug en zijn zwerfkeien: Zie toelichting. 

HE-2c Deeltraject Westerdijk vanaf DP 18 tot combinatie esdoorn en 
populier op dijktalud (halverwege DP 19 en DP 20):

Rapakivigraniet 2x



Pyterliet 1x
Rode jotnische zandsteen 1x
Perniögraniet 1x
Rapakivigraniet 3x
Smalandporfier 1x
Kökarrapakivigraniet 1x
Siljangraniet 1x
Microkliengraniet 3x
Vängegraniet 1x
Smalandgraniet 2x
Alandrapakivi 5x
Rapakivigraniet 4x
Pyterliet 1x
Rapakivigraniet 3x
Filipstadgraniet 1x
Vanevikgraniet 2x
Smalandgraniet 2x
Siljangraniet 3x brokstukken van vermoedelijk één steen

Opmerking:
Ook deze zwerfstenen maken een verweerde indruk, talrijke zijn door 
verwering gebleekt. Hoogstwaarschijnlijk gaat het ook in dit vervolgtraject om 
Drentse zwerfstenen. Het Oost-Baltische Hondsrug-component is duidelijk 
aanwezig door 20x rapakivigranieten, aangevuld met 5 zwerfsteentypen uit 
het Noord- en Oost-Balticum (microkliengranieten en Jotnische zandsteen). 
Midden-Zweden is vertegenwoordigd met 3 zwerfstenen (siljan- en 
vängegraniet), Zuid-Zweden met 8 stuks. Dit zwerfsteenbeeld komt overeen 
met het gezelschap dat afkomstig kan zijn uit oppervlakkig gelegen verweerde 
Assenkeileem in het Hondsruggebied in Oost-Drenthe. Niet onmogelijk is dat 
een deel van deze keien aangevoerd is uit Midden-Drenthe van heidevelden 
aan weerszijden van het Oranjekanaal. Ook in dit gebied komen vrij veel 
rapakivi’s voor.

Norrlandgraniet komt ook uit
Zweeds Lapland. Het is een

verzamelnaam voor verwante,
maar verschillend uitziende

granieten.



HE-2d Deeltraject Westerdijk tussen voorlaatste en laatste esdoorn op 
dijktalud (iets voor DP 20 tot DP 22):

Dit deeltraject is alleen gescand op de belangrijkste kengroep, nl 
rapakivigranieten. Hiervan zijn 17 stuks aangetroffen, alle sterk verweerd. 
Deze zwerfstenen zijn hoogstwaarschijnlijk ook van Drentse Hondsrug 
herkomst. 

Ongeveer 50 meter voor de laatste esdoorn op het dijktalud verdwijnen 
rapakivigranieten plotseling uit het gezelschap dijkstenen. Dit traject bevindt 
zich vlak voor de bocht in de dijk bij de kinderboerderij (iets voorbij DP 22). De
herkomst van deze zwerfstenen zou West- of Zuidwest-Drenthe kunnen zijn. In
de omgeving van de Drentsche Hoofdvaart bij plaatsen als Hoogersmilde, 
Smilde en Beilen komt uitsluitend een West-Baltisch zwerfsteengezelschap 
voor. Ook in Zuidwest-Drenthe, bij Linde en Echten is dit het geval. Hierin 
komen weliswaar enkele rapakivi’s voor, maar het ontbreken van deze 
zwerfsteentypen in dit dijktraject hoeft een bovenvermelde herkomst niet uit te
sluiten. Genoemde plaatsen liggen aan of nabij de Drentsche Hoofdvaart. Via 
dit kanaal zijn talloze scheepsladingen stenen verscheept naar de Hollandse 
Zuiderzeedijken.

Het gezelschap zwerfstenen langs het verdere dijktraject tot de scherpe knik in
de dijk tussen DP 22 en DP 23 verschilt van het hierboven vermelde 
deeltraject. Oost-Baltische zwerfstenen met roodbruine rapakivigranieten 
voorop, zijn opnieuw in flinke aantallen aanwezig. Echter, de aanwezigheid van 
karakteristieke West-Baltische zwerfsteentypen maakt duidelijk dat ook hier 
sprake is van een mengsituatie.

4) Discussie: Zie toelichting. 

5) Westerdijk en zwerfstenen: Zie toelichting. 

HE-4 Scharwoude (DP 60) tot HE-8 iets voorbij 
Etersheim (DP 36) 

Gestart werd op de dijkhelling tegenover boerderij Stille Pieter aan de 
Schardijk bij Scharwoude. In de dijkhelling boven de waterlijn was over een 
grote lengte een betrekkelijk smalle zone met zwerfstenen aanwezig. De grote 
keien in de spoelzone en die net erboven zijn bij de inventarisatie niet 
meegenomen. De stenen zijn totaal begroeid met draadalg en boven de 
waterlijn onherkenbaar door donkere korstmossen. Dit is overigens een situatie
die op heel veel plaatsen voorkomt. Zwerfstenen/gidsgesteenten die wel 
gedetermineerd konden worden zijn hieronder vermeld.

N.B. 
Stenen die met een asterix * zijn aangegeven, zijn met witte spuitverf 
gemarkeerd. 



De gemerkte stenen zijn bijzondere gidsgesteenten of gewone kristallijne niet-
gidsgesteenten, die zich door samenstelling of structuur (=uiterlijk) 
onderscheiden.

HE–4a tot HE-4c Deeltraject Stille Pieter aan de Schardijk tot
iets voor DP 62, zoals aangegeven op kaart

Grijze revsundgraniet 1x
Rapakivigraniet 7x op 1,5 m2
Rapakivigraniet, sterk brokkelig verweerd 1x 
Finse porfiergraniet 1x
Perniögraniet 1x
Microkliengraniet 1x
Buizenzandsteen 1x
Alandgranietporfier 1x
Rodealandrapakivi 1x
Alandkwartsporfier 1x
Microkliengraniet 2x
Rapakivigraniet 5x op 1,5 m2
Finse helsinkiet 1x
Botnische gneisgraniet 1x
Norrlandgraniet wit 1x *
Finse microkliengraniet met granaten 1x
Rapakivigraniet 9x, bij elkaar
Hangögraniet 1x *
Grijze revsundgraniet 1x *
Asby/Ulvödiabaas 1x
Perniögraniet 1x
Microkliengraniet 3x
Alandrapakivi 1x
Rapakivigraniet 4x
Buizenzandsteen 1x
Lagengneis 1x *
Biotietgranaatgneis 1x *
Perniögraniet met grote granaten 1x 
Grijze revsundgraniet 1x
Rapakivigraniet(porfier) monzonietisch
Finse helsinkiet 1x *
Zandsteen met kriskrasgelaagdheid 1x *
Botnische gneisgraniet 1x
Norrlandgraniet 1x
Filipstadgraniet 3x
Rapakivigraniet 19x
Hangögraniet 1x
Pyterliet, sterk verweerd 1x 
Jotnische zandsteen 1x
Porfierische kökarrapakivigraniet 1x *
Ragundagranietporfier 1x*



Rode pyterliet 1x *
Noordbaltische rapakivigraniet 1x *
Upplandgraniet 1x *
Alandgranofier 1x
Prickgraniet 1x
Neoliet (=beton) omringd door zuilenbasaltstenen
Adakgraniet 1x *
Microkliengraniet 1x
Pyterliet 1x
Garberggraniet 1x sterk verweerd *
Alandgranietporfier 1x *
Siljangraniet 1x
Porfierische Kökar rapakivigraniet 1x *
Prickgraniet1x

Opmerking:
Het zwerfsteenbeeld langs dit dijktraject verandert niet noemenswaardig. De 
zwerfsteensamenstelling is vooral Oost-Baltisch getypeerd (veel 
rapakivigranieten en gesteenten uit Noord-Zweden en de Botnische Golf). Aan 
de samenstelling en de verweringsgraad van de stenen is te zien, dat we met 
Drentse zwerfstenen te maken hebben, die zeer waarschijnlijk afkomstig zijn 
uit het Hondsruggebied. De zwerfsteensamenstelling in het eerste deeltraject 
geeft aanwijzingen dat het brongebied wellicht de Hondsrug zelf is geweest. 
West-Baltische zwerfsteentypen zijn namelijk sterk ondervertegenwoordigd. 
De aanwezigheid hiervan kan niet met zekerheid op een West-Baltisch 
gezelschap teruggevoerd worden, aangezien met name buizenzandstenen 
(zandsteen met levenssporen van Skolithos linearis) ook wel voorkomen op de 
Hondsrug, zij het mondjesmaat. Het is bekend dat de onderste Assenkeileem 
op de Hondsrug in Oost-Drenthe, naast een grote meerderheid aan Oost-
Baltisch getypeerde zwerfstenen, ook altijd zwerfsteensoorten bevat uit 
Midden- en vooral Zuid-Zweden. De verweringsgraad van de stenen doet 
vermoeden dat het merendeel van de stenen aan het oppervlak of 
oppervlakte-nabij moet zijn verzameld. 

Opmerking:
Bekend is dat in de 19e eeuw op de Drentse Hondsrug sprake was van een 
reguliere steenindustrie. In eerste instantie werden bij Zuidlaren en Annen 
veel zwerfstenen verzameld en ook opgegraven, maar toen dit uitgeput raakte 
verplaatsten de activiteiten zich zuidwaarts naar Gasselte, Drouwen, Borger en
Buinen. De velden en esakkers daar lagen vol ‘keistenen’. De kleinere 
zwerfstenen werden tot macadam fijn geklopt, de grote brachten voor de 
dijkversterkingen meer geld op. Zwerfstenen van ‘hunebedformaat werden 
opgegraven en met behulp van buskruit kleiner gemaakt. Ook de ontmanteling
van talloze hunebedden in Drenthe heeft ongetwijfeld veel dijkstenen 
opgeleverd. In de grote dek- en draagstenen boorde men ca. 10 cm diepe 
gaten. Deze werden met buskruit gevuld en tot ontploffing gebracht. 

De stenen werden op karren naar bepaalde verzamelplaatsen gebracht, 
bijvoorbeeld in Gasselternijveen en later Buinen.



Toen het Oranjekanaal, midden 19e eeuw gereed kwam, vond dit ook bij 
Schoonoord plaats. Van daaruit werden de keien per schip vervoerd. Het is 
begrijpelijk, dat door de aanvoer naar verzamelplaatsen vermenging van 
zwerfstenen plaatsvond. Dit kunnen verzamelgebieden zijn geweest met een 
zwerfsteensortiment die meer West-Baltisch getypeerd was. Ook bij het 
verwerken van de keien in de dijktaluds is ongetwijfeld vermenging 
opgetreden, vooral als de keien bij de dijktrajecten uit de schepen op grote 
vlotten werden geladen of nog aannemelijker bij herstelwerkzaamheden na 
stormweer.

Tussen beide huizen langs het eerste dijktraject is sprake van een duidelijke 
bijmenging met West-Baltische zwerfsteensoorten. Het betreft in dit geval een 
aantal lichtkleurige zandsteensoorten. Deze vallen op door hun geelwitte tot 
geelbruine kleur. Het zijn Vroeg-Cambrische zandstenen uit Zuid-Zweden en 
aangrenzend Oostzeegebied, waarvan sommige met levenssporen, zoals 
Diplocraterion zittelli.

 Rode Dalazandsteen. De steen is
door zandstraalwerking in de

laatste ijstijd glanzend gepolijst.
Deze lakglans noemt men in de

geologie ‘windlak’. 
Dalazandsteen is een

verzamelnaam voor rode
zandsteentypen. Dalazandsteen

komt onder meer voor in Midden-
Zweden, in de provincie Dalarna.

Finse porfiergraniet 1x*
Buizenzandsteen 1x
Finse rapakivigraniet 1x
Rapakivigraniet 7x bij elkaar
Porfierische kökar rapakivigraniet 1x
Hangögraniet 1x
Finse microkliengraniet 1x
Rapakivigranieten 8x
Smalandgraniet 1x *

Opmerking:
In het dijktraject net voor en na het laatste huis, bij de palen voor de 
palingfuiken en de afglijdingslocatie in de dijk komen opmerkelijk veel 
rapakivigranieten bij elkaar voor. De verweringsgraad is vrij hoog, sommige 



stenen verkruimelen zelfs. Hier is sprake van sterk verweerde Hondsrugstenen
die destijds aan de oppervlakte op de heidevelden moeten zijn verzameld.

Ragunda granietporfier 1x*
Siljangraniet 1x
Veel rapakivigranieten
Porfiergraniet 1x
Jotnische zandsteen 2x.  Fragmenten afkomstig van één grotere zwerfsteen
Viborgiet 1x *
Prickgraniet 1x
Kökar rapakivigraniet 1x
Larvikiet 1x *
Zandsteen met levenssporen 1x
Filipstadgraniet 1x
Norrlandgraniet 1x
Jotnische zandsteen 1x
Westbaltische zandsteen 1
Dalazandsteen, rood 1x
Jotnische zandsteen, rood
Norrlandgraniet 1x
Rapakivigranieten 9x
Smalandgraniet 1x
Rapakivigranieten 2x
Ragunda granietporfier 1x * (mogelijk Rödöporfier. Is door korstmosbegroeiing 
en verweerde staat moeilijk met zekerheid te zeggen.)
Garberggraniet 1x
Blekingegraniet 1x
Rapakivigranieten 3x
Smalandgraniet 1x.
Fjälskjar rapakivigraniet 1x *
Adakgraniet 1x *
Kökar rapakivigraniet 1x
Microkliengraniet 1x
Pyterliet 1x *
Uppsalagraniet 1x
Microkliengraniet 1x
Rapakivigraniet 6x
Norrlangraniet 1x *
Norrlandgraniet 1x
Rapakivigranieten 4x
Smalandgranieten 3x
Alandgranietporfier 1x
Smalandgraniet 1x *
Norrlandgraniet 1x *
Smalandgraniet 2x
Jungfrun/virbograniet 1x*



 Jungfrungraniet is een mooie
roodachtige, sterk porfierische

graniet uit Zuid-Zweden.
Onlangs werd duidelijk dat dit

ook een rapakivigraniet is.
Jungfrungraniet is ongeveer
1500 milojoen jaar oud. Het
gesteente komt uitsluitend
voor op het kleine eiland
Jungfrun voor de Zuid-

Zweedse oostkust.

Opmerking:
Plaatselijk verschilt de soortensamenstelling van de verwerkte dijkstenen 
opvallend. Dit duidt op een gescheiden aanvoer. Langs het onderzochte 
dijktraject wisselt het aantal rapakivigranieten niet onaanzienlijk. De rode tot 
roodbruine rapakivigranieten vormen een kengroep die aan zijn kleur en 
karakteristieke structuur makkelijk te herkennen is, ook indien de stenen deels
met korstmossen begroeid zijn. Ondanks de aanwezigheid van een paar 
Midden-Zweedse gidsgesteenten is de herkomst hoogstwaarschijnlijk het 
Hondsruggebied, mogelijk zelfs de Hondsrug zelf.

HE-5 Dijktraject van Schardam tot aan dijkdoorbraak
De Weel (DP 62 – DP 65).

Op het eind van het deeltraject HE-4c komen veel smalandgranieten voor en 
weinig rapakivi’s. Ook het formaat van de stenen wordt groter. Helaas veel 
korstmossen.

Grijze revsundgraniet 1x
Vängegraniet *
Uppsalagraniet 1x
Zandsteen met levenssporen 1x
Anorthosiet 1x *
Kalmarsundzandsteen 1x
Rode dalazandsteen 1x
Grijze revsundgraniet 1x
Filipstadgraniet 1x
Finse granietporfier 1x
Smalandgraniet 1x *
Kökar rapakivigraniet 1x



Smalandgraniet 1x
Bonte rapakivigraniet 1x *
Buizenzandsteen 2x, waarvan 1x met *
Plaatselijk veel rapakivigranieten
Upplandgraniet 1x *
Alandkwartsporfier 1x *
Alandgranofier 1x *
Filipstadgraniet 1x *
Grijze finse granietporfier
Leucogabbro van Angermanland 4x *. Brokstukken van één steen
Porfier 1x *
Vehmaagraniet 1x *
Leucogabbro van Angermanland 4x. Ook deze brokken horen vermoedelijk, 
samen met de vier eerdere, tot één grote zwerfsteen
Leucogabbro van Angermanland 1x * Hoort bij bovengenoemde steen 
Donkere larvikiet 1x *

Opmerking 1:
Vaak gebruikte men bij het zoeken en verzamelen van zwerfkeien in Drenthe 
een scherp puntijzer met handvat, waarmee men op stenenrijke plaatsen in de
bodem prikte. Stuitte men op weerstand, dan wist men, dat daar een steen 
lag. Verder sonderen gaf een indruk of het een grote, ware ‘zwerver’ betrof. 
Vervolgens werd de grote kei uitgegraven. Was de kei te zwaar om uit de kuil 
te tillen, hetgeen bijzonder vaak voorkwam, dan liet men de steen springen. 
Afhankelijke van de grootte van de kei beitelde men op verschillende plaatsen 
ca. 10 tot 15 cm diepe gaten in de steen. Deze werden met buskruit gevuld. 
Met behulp van een reep zwam, die aangestoken werd, wachtte men tot het 
vuur het buskruit bereikte, waarop ontploffing volgde. De brokstukken van de 
kei werden vervolgens op karren geladen en naar de verschepingsplaats 
gebracht.

Zwerfstenen van 1000 tot meer dan 5000 kg waren geen uitzondering. Bekend
is bijvoorbeeld de steen van Rottum in Friesland, bij Heerenveen. 
Deze zwerfkei moet oorspronkelijk meer dan 150 ton hebben gewogen. 
Driekwart van de steen is in de jaren na 1850 door een Friese schipper met 
behulp van buskruit gesprongen. Het restant van de enorme kei – het is een 
uppsalagraniet uit Midden-Zweden - staat vandaag de dag even buiten het 
dorp Rottum opgesteld. De steen weegt nu nog ruim 44 ton!

Ook bij het Oranjekanaal bij Schoonoord was sprake van een enorme grote 
zwerfkei. Het verhaal gaat dat een boerenkar, bespannen met twee paarden 
op de kei kon ronddraaien. Deze grootte zal de kei niet gehad hebben. Ook in 
de zwerfsteenhandel was destijds sprake van visserslatijn.



Grote zwerfkeien kreeg men klein door
wiggen in boorgaten te slaan of door de

gaten te vullen met buskruit.

Opmerking 2 :
Het zwerfsteengezelschap is hier gemêleerd: Oost- en West-Baltische 
zwerfstenen door elkaar. Wel zijn het allemaal Noord-Nederlandse 
zwerfstenen. Herkomst moeilijk aan te geven. Waarschijnlijk Oost- en West-
Drenthe, Friesland en de Kop van Overijssel (Omgeving Steenwijk). Ook het 
Gooi kan als leverantiegebied van zwerfkeien niet geheel worden uitgesloten.

Bijzonder is de vondst van een groot fragment van een grijze enigszins 
vlekkerige anorthosiet. Het gesteente doet denken aan larvikiet of de variant 
daarvan, kjelsasiet. Het nagenoeg ontbreken van donkere mineralen maakt 
echter duidelijk dat we hier met een anorthosiet te maken hebben, een 
stollingsgesteente dat vrijwel geheel uit de veldspaatsoort plagioklaas bestaat.
Anorthosieten komen veel voor in het Rogaland rond de stad Egersund in Zuid-
Noorwegen. Echter, in petrografisch opzicht wijkt de zwerfsteen hier sterk van 
af. Blijft over een herkomst van de Aland-eilanden in Zuidwest-Finland. Op het
kleine eiland Västersten, westelijk van het hoofdeiland van Aland komt 
anorthosiet voor. Ook verder noordwaarts in Nordingra aan de kust van de 
Botnische Golf zijn anorthosieten bekend. De herkomst van deze zwerfsteen 
zal hier dan ook in één van deze laatste gebieden gezocht moeten worden.

Ogengneis 1x *
Zandsteen met Diplocraterion 1x *
Lagengneis 1x *
Smalandgraniet 1x
Migmatiet met granaten 1x
Diabaas 1x *
Migmatiet 1x
Smalandgraniet 1x *
Migmatiet 1x *
Uppsalagraniet 1x *

6. Gesteenten uit de Zuid-Zweedse provincie Smaland: Zie toelichting.



Alandrapakivi 1x *
Gabbro 1x *
Graniet 1x *
Migmatiet 1x *
Conglomeratische zandsteen
Hagagraniet 1x *
Finsegranietporfier 1x *
Porfiergraniet 1x *

Zwerfsteenmonument bij De Weel, noordelijk van Schardam

Het zwerfsteenmonument boven op de dijk bij De Weel herinnert aan de grote 
inlaagdijk van 1391, die de oorspronkelijke te zwak geworden dijk verving, die 
van het monument in rechte lijn doorliep naar Hoorn.

Het monument bestaat uit een viertal zwerfstenen (drie draagstenen en een 
deksteen). De deksteen bestaat uit een kleinkorrelige finse microkliengraniet. 
De drie draagstenen worden samengesteld (gezien vanaf de achterkant met 
zicht op het wiel) uit: links een smalandgraniet, vervolgens een filipstadgraniet
en rechts een perniögraniet. Deze laatste met fraaie witte tabletvormige 
kaliveldspaten in een rood met wit gespikkelde grondmassa.

 Het zwerfsteenmonument op de
Markermeerdijk bij Schardam

herinnert aan de inlaagdijk die van
hier in rechte lijn doorliep tot Hoorn.
Dijkdoorbraken en het wegslaag van
land maakten dat deze dijk uit 1391

in de golven is verdwenen.

HE-6 Traject in de scherpe dijkbocht bij de T-
splitsing van de Schardam- en de Laag-
Schardammerweg (DP 74)



Volgens kaartgegevens zou in de binnenbocht van de dijk, voor het nieuwe 
gemaal, over een kort traject sprake zijn van een zwerfsteenbekleding. Bij 
controle bleek hiervan niets te zien. Alles lag in gras. Mogelijk dat de stenen 
overwoekerd zijn en hierdoor geheel aan het oog onttrokken worden.

Opmerking: De nummering van de rode dijkpaaltjes op de 
Markermeerdijk, zoals aangegeven op de uitgereikte deelkaarten, 
verandert voorbij de scherpe dijkknik na het Uitwateringsgemaal van 
DP 77 in DP 0!!!

HE-7 Traject Markermeerdijk halverwege DP 20 en 
DP 21 tot de knik in de Markermeerdijk ter hoogte 
van metaalbewerkingsbedrijf Koole VOF (DP28)

De gegevens die het
inventariseren

opleverde, werden door
Marja Braaksma in het
veld genoteerd en later

uitgewerkt. 

Alandrapakivi 3x
Siljangraniet 1x
Nystadpyterliet, bruin type, niet verweerd
Viborgiet 1x , niet verweerd
Rapakivigranieten 4x
Hardebergazandsteen 1x
Dalagraniet 1x
Forsmarkbreccie 1x
Upplandgraniet 1x
Vanevikgraniet 1x
Skanebasalt
Buizenzandsteen 3x
Smalandgraniet 1x



Nexözandsteen 1x
Uppsalagraniet 1x
Porfierische bohuslangraniet 1x
Filipstadgraniet 2x
Zandsteen met windabrasie 1x
Vängegraniet 1x
Smalandhellleflint, donker type 1x
Alandgranietporfier 1x
Västervik vlekkengneis
Tönsbergiet 1x
Sormlandgneis 1x
Botnische kwartsporfier 1x

Opmerking:
Het formaat stenen in dit traject is vrij uniform. Echt grote stenen ontbreken. 
De aanwezigheid van vooral zwerfsteentypen uit Zuid-Zweden en ook de 
tönsbergiet uit Zuid-Noorwegen maakt duidelijk dat we hier met een West-
Baltisch zwerfsteengezelschap te maken hebben. In eerste instantie was de 
gedachte dat langs het dijktraject tot aan de kruising bij Etersheim mogelijk 
sprake is van ballaststenen uit schepen. Het betrekkelijk kleine formaat van de
keien zou hiervoor een indicatie kunnen zijn, alsmede de aanwezigheid van 
relatief veel onverweerde zwerfstenen. Toch lijkt dit niet waarschijnlijk. Het 
zijn Nederlandse zwerfkeien. Als er sprake zou zijn van ballaststenen uit 
landen als Noorwegen, Denemarken, Zweden, Polen en Duitsland, dan zou de 
zwerfsteensamenstelling anders zijn. De rapakivi’s in dit gezelschap dijkstenen
zijn in de aangetroffen aantallen normaal te noemen. 

Windabrasie (zandstraalwerking)
Opmerkelijk is dat in dit deeltraject zandstenen aanwezig zijn die windabrasie 
vertonen. Windabrasie is de schurende en slijpende werking uit de laatste 
ijstijd (Pleniglaciaal) van met zandkorrels beladen wind op stenen. De stenen 
worden als het ware gezandstraald. Het oppervlak van de keien krijgt hierdoor 
een soort glans die men ‘windlak’ noemt. Verder krijgen de stenen scherpe 
ribben. Fraai gevormde typen noemt men windkanters.

Windkanters zijn ook gevonden. Eén geelbruin, weinig fraai exemplaar werd in 
dit dijktraject aangetroffen. Verder zuidwaarts bij Warder ligt in de spoelzone 
een bijzonder fraaie windkanter van Smalandgraniet. De steen bezit over zijn 
lengte een soort zadeldak met een scherpe kiel (foto: HE-9 DSC03288. Bij 
Warder ligt verder een fraaie bleekrode Ragunda rapakivi met ovale, 
graankorrelachtige kwartsen. Deze steen toont duidelijke sporen van 
zandstraalwerking uit de laatste ijstijd (HE-9 DSC08126). Verder, zuidelijk van
Warder ligt in de spoelzone een grote kei met een opvallend rode, ongeveer 
15cm brede gangvulling van rode graniet. Deze laatste steekt enigszins in 
reliëf boven het oppervlak van de geelbruine gneisgraniet uit. Ook dit is het 
gevolg van zandstraalwerking,. De hardere granietgang bood meer weerstand 
aan de schurende werking van verstuivend zand dan de omgeving (HE-9 
DSC08187). In alle gevallen betreft het hier zwerfstenen die in de tweede helft
van de laatste Weichsel-ijstijd, tijdens het Pleniglaciaal (29.000 – 18.000 jaar 



geleden) in het koude nauwelijks begroeide landschap bloot stonden aan weer 
en wind. 
Stenen die toen vastgevroren aan het oppervlak lagen, zijn door een 
combinatie van wind- en sneeuwstormen geërodeerd en afgeslepen. 
Windkanters komen veel voor in het Gooi en op de noordelijke Veluwe. In het 
overige voormalig vergletsjerde gebied in Noord-Nederland komen 
windkanters weinig of niet voor. Steeds gaat het hier om ‘Einzelgängers’. 
Zwerfstenen met windlak en windkanters zijn ook uit Noord-Duitsland en Polen
bekend. 

Windkanter van zandsteen 1x
Zandsteen met Diplocraterion zittelli 2x
Diabaasporfieriet 1x *
Veel rapakivigranieten
Aland rapakivigraniet 1x *
Rode rapakivigraniet 1x *
Rode oostzeekwartsporfier, ignimbrietisch 1x
Windkanter van zandsteen 2x
Vlammenpegmatiet 1x
Buizenzandsteen 1x
Dalaporfier 1x
Rapakivigranieten 3x sterk verweerd.

Opmerking:
Langs het dijktraject voorbij de kruising in Etersheim is sprake van een 
overgang naar een meer rommelig gezelschap van sterk verweerde en 
gebleekte zwerfstenen, vergezeld van betrekkelijk kleine keien die tamelijk 
onverweerd zijn. Slechts hier en daar zijn tussen de begroeiing kleine vensters
met zwerfstenen zichtbaar. Verder zijn in de dijkhelling tussen de zwerfstenen 
veel brokken en korte zuiltjes van basalt verwerkt.

De dijk ligt voornamelijk in gras. Ook de steenbekleding met zwerfkeien is 
hierdoor voor het grootste gedeelte onzichtbaar. Slechts hier en daar zijn in 
het dijktalud plekken met zwerfstenen en basalt zichtbaar, die grotendeels 
onbegroeid zijn. Deze locaties zijn door ons aangegeven als ‘vensters’. De 
zwerfkeien zijn over het algemeen sterk met korstmossen begroeid. De 
verwerkte zwerfkeien zijn tamelijk klein.

Opmerking: 
Waarneming ringslang onderaan de dijk bij Etersheim.
Onderaan de zwerfsteenbekleding van de dijk zagen wij een grote ringslang 
van ca. 1 meter lengte door het gras bewegen. Doorsnede lichaam ca. 3 cm. 
We konden het dier geruime tijd van heel dichtbij bekijken en fotograferen. De
slang maakte een volkomen gezonde indruk. Reageerde levendig, soms 
enigszins agressief, waarschijnlijk omdat wij te dichtbij kwamen.
Na verloop van tijd bewoog het dier richting stenen en kroop daar tussen weg, 
onder een afdekking van gemaaid gras en riet. Geen nest of broedhoop 
ontdekt.



 Deze ringslang werd
bij Etersheim
onderaan de

dijkhelling gespot.
Het was een fors

exemplaar van ruim
één meter lengte.

1e venster
Rode oostzeeporfier *
Kwartsietische zandsteen 2x beige windkanters
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig 5X
Kwartsietische zandsteen met sikkelbreuken
Bohuslangraniet *

2e venster
Pegmatiet, gedeformeerd 2x

3e venster
Rode Jotnische zandsteen
Filipstadgraniet
Bohuslangraniet *
Buizenzandsteen
Kwartsietische Zandsteen, lichkleurig 3X
Smalandgraniet 2x 

4e venster
Perniögraniet
Alandkwartsporfier
Dalaporfier
Rapakivigraniet 3x
Microkliengraniet
Upplandgraniet
Alandrapakivi 5x
Prickgraniet 

7. Rapakivi’s en rapakivigranieten: Zie toelichting.



5e venster
Mix van zwerfstenen met basalt breuksteen
Smalandgraniet 2x
Rapakivigraniet 3x
Microkliengraniet 3x
Alandrapakivi 7x
Rode vlekkenzandsteen
Rode zandsteen
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Rode dalazandsteen met windlak *
Filipstadgraniet *
Grijze kwartsietische zandsteen met scheve gelaagdheid *

Als herstelwerk van de
steenbekleding in de dijk

noodzaak was, werd niet gelet
op soort en herkomst van de
stenen. Naast grijze blokken
zuilenbasalt is in het midden
een zogenoemde ‘neoliet’te
zien. Het is een stuk beton

6e venster
Gevlekte zandsteen met windabrasie (lijkt op taunuskwartsiet), windkanter *
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Alandrapakivi
Zuidwestzweedse pegmatiet 2x

7e venster
Karlshamngraniet *
Smalandgraniet 6x waarvan 1x *
Kwartsietische zandsteen grijs
Vanevikgraniet
Rapakivigraniet 4x
Microkliengraniet 5x
Alandgranietporfier
Kwartsietische zandsteen grijs
Alandgraniet



Uthammergraniet *
Kwartsietische zandsteen met Diplocraterion 2x
Dalazandsteen, heel grote *
Dalaporfier
Alandrapakivi
Vanevikgraniet
Alandgranofier
Gneis met pegmatietband *
Kwartsietische zandsteen met windlak *
Buizenzandsteen
Kwartsietische zandsteen wit 2x, waarvan 1x *

8e venster
Dala ignimbriet
Helleflint, grijs porfierisch, smaland *
Alandrapakivi 3x, 1x sterk verweerd *
Smalandgraniet 2x
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Rode gelaagde zandsteen *
Vanevikgraniet
Helleflint
Rapakivigraniet
Conglomeraat *
Gelaagde zandsteen met windabrasie
Kwartsietische zandsteen wit
Monzorapakivigranietporfier

Een curiositeit was de vondst bij
Etersheim van een zwerfsteen van

Viborgiet. Viborgiet is dé
rapakivigraniet.  Alle overige

rapakivigranieten van varianten van
dit type. Viborgiet bevat meerdere

centimeters grote ronde
veldspaatballen die ommanteld zijn
door plagioklaas. Op de foto is iets

rechts van het midden een
rondachtige ovoïde te zien met een
groenwitte rand van plagioklaas. 
De herkomst van deze zwerfsteen
blijft  een mysterie.  Drenthe is

onwaarschijnlijk.

Dalaporfieriet
Kwartsietische zandsteen geelwit met levenssporen
Biotietgneis *



9e venster
Kwartsietische zandsteen, lichtkleurig 6x
Dalakwartsporfier *
Rode dalazandsteen
Tessinizandsteen windkanter *
Smalandgraniet 8x
Moerasijzererts *
Filipstadgraniet
Alandrapakivi
Rapakivigraniet 3x
Muscovietpegmatiet *
Vanevikgraniet
Kwartsietische zandsteen, grijswit gelaagd
Kalmarsundzandsteen windkanter *
Helleflint *
Uppsalagraniet
Alandrapakivi

Emarpporfier is een roodachtige
porfiersoort uit Småland in Zuid-

Zweden.
 Deze zwerfsteensoort ontbreekt in

Oostbaltische
zwerfsteengezelschappen in

Drenthe.
Op de Markermeerdijk zijn
Smalandporfieren daarom
betrekkelijk spaarzaam

vertegenwoordigd.

Opmerking: 
Het formaat van de zwerfstenen wordt hier iets groter. Samenstelling en 
verweringsgraad van de stenen blijven hetzelfde. 

10e venster
Kwartsietische zandsteen grijs, groot brokstuk
Kwartsietische zandsteen met windabrasie, lichtkleurig
Smalandgraniet 7x
Rapakivigraniet
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Dalaporfieriet
Rapakivigraniet



Kwartsietische zandsteen met Diplocraterion
Stengelgneis
Kalmarsundzandsteen, heel grote *
Diabaas met verwering *
Rode vlekkenzandsteen
Alandrapakivi 4x
Dalagraniet *
Alandgranietporfier 2x
Kalmarsund buizenzandsteen *
Dalazandsteen *

Zwerfsteenvensters in de
Markermeerdijk voorbij Etersheim

Zo werden de plaatselijk aanwezige
zwerfsteenconcentraties in de dijk

zuidelijk van Etersheim zonder
noemenswaardige

onkruidbegroeiing genoemd.
 

Vuursteen 2x *
Diabaas *
Alandgraniet
Kwartsietische zandsteen, geelwit
Rode dalazandsteen 2x
Basaltlava *
Vangagraniet
Porfierische rapakivigraniet
Viborgiet * niet verweerd, niet afgerond, brokstuk
Smalandgraniet
Pyterliet/viborgiet niet verweerd, geen afronding, ruw brok *
Aland rapakivigraniet verweerd
Rapakivigraniet onverweerd. Vreemde herkomst?

11e venster
Smalandgraniet 3x
Kwartsietische zandsteen, grijswit met kriskras gelaagdheid
Karlshamngraniet
Rönnegraniet, klein *
Alandgranofier
Smalandgraniet gedeformeerd
Rapakivigraniet 2x
Bruine oostzeeporfier *



Vanevikgraniet *
Ragunda rapakivigraniet *
Kwartsietische zandsteen 2x, waarvan 1x met levensspoor *
Smalandgraniet

Hier onderzoek gestopt wegens teveel begroeiing ter hoogte van rode paaltje 

8. Drenthe, een stenenrijke provincie: Zie toelichting.

Archeologisch onderzoek op Markermeerdijk tussen DP 26 
en DP 28
Tussen de twee dijkknikken zuidelijk van Etersheim, ongeveer ter hoogte van  
Metaalverwerkingsbedrijf Koole VOF, was archeologisch onderzoek gaande. Aan
de voormalige zeezijde van de dijk waren in het dijklichaam een tweetal 
sleuven gegraven. De vrijkomende zwerfsteenbekleding, inclusief 
onderliggende puinlaag werden apart op hopen geworpen. Helaas was 
inventarisatie van de zwerfkeien door vervuiling met klei niet mogelijk. 

 

Opzij van de sleuven waren op de dijkhelling een aantal ‘vensters’ met 
dijkstenen aanwezig. Deze waren in tegenstelling tot het overgrote deel van de
dijk niet begroeid. De steenbekleding bestond voornamelijk uit zuilenbasalt 
met daartussen en vooral naar onderen toe wat zwerfstenen. De indruk is dat 
de basaltbekleding de bovenste steenzone vormt. De zwerfsteenbekleding 
vormt een brede door gras overgroeide zone daaronder. Ook hier kon worden 
vastgesteld dat de grote ‘hunebedstenen’ onderaan de dijk geplaatst waren, de
kleinere meer naar boven.

Er volgde met het opgravingsteam een interessante discussie over hoe 
zwerfstenen vroeger in de dijk verwerkt zijn. Verder noordwaarts richting 
Etersheim was namelijk gebleken dat de keien op verschillende plaatsen als 
grote kinderkopjes naast en boven elkaar in de dijkhelling geplaatst waren, 
met daartussen flinke reten en gaten. Eén van de archeologen merkte op, dat 
een oude dijksteenzetter verteld had dat men de zwerfstenen zoveel mogelijk 
met de platte zijde naar onderen op de puinlaag plaatste en zodanig met 



andere stenen omringde, dat een soort ‘bloemvorm’ ofwel een rosetstructuur 
ontstond. De stenen hielden elkaar daardoor beter vast. Bij stormweer en 
hevige golfslag waren de stenen hierdoor moeilijker of niet van hun plaats te 
brengen. Van boven gezien lijkt het alsof er sprake is van een zeer losse 
steenzetting. Dit is echter schijn. Het steenverband aan de onderzijde is 
zodanig dat de stenen klem zitten. 

Vervolgens werden de zwerfstenen in de nabijgelegen ‘dijkvensters’ 
onderzocht. Exotische, uit het buitenland afkomstige zwerfstenen zijn niet 
aangetroffen. De verweringsgraad van de stenen is over het algemeen ‘Drents’ 
te noemen. Er werden verhoudingsgewijs veel stenen aangetroffen die in de 
laatste ijstijd aan het aardoppervlak lagen en in het kale landschap destijds 
door verstuivend zand glanzend gepolijst (windlak) werden en deels ook tot 
windkanterachtige vormen zijn afgesleten.

De zwerfstenen in dit dijktraject
bezitten een Drentse signatuur.

 

De samenstelling van het zwerfsteengezelschap is gemengd West- en Oost-
Baltisch. Rapakivigranieten waren in verschillende typen talrijk aanwezig. 
Verweringsgraad en typensamenstelling zijn kenmerkend voor het 
Hondsruggebied in Drenthe. Verder waren veel Zuid-Zweedse kristallijne en 
sedimentaire zwerfstenen aanwezig. Zandstenen waren over het algemeen 
lichtkleurig. Er werd één buizenzandsteen aangetroffen.

In één dijkvenster waren weinig rapakivi’s aanwezig. Wel veel 
Smalandgesteenten.  Het vermoeden is dat voor de herkomst van de stenen 
ook hier Midden-, Oost- en Zuid-Drenthe in aanmerking komen, met nadruk op
Midden-Drenthe.

Opmerking 1:
Deze wijze van steenzetten verklaart waarom tot dusver in de onderzochte 
dijktrajecten vrijwel geen gletsjerbodemstenen gevonden zijn of zwerfstenen 
met één of meer vlakken die voorzien zijn van gletserkrassen. 



Gletsjerbodemstenen komen in het voormalig vergletsjerde gebied in Noord-
Nederland relatief veel voor. Het betreft meestal grotere zwerfstenen, 
vergelijkbaar met die in de Markermeerdijk zijn verwerkt. Deze bezitten één 
grote vlakgeslepen zijde. Vaak zijn hierop gletsjerkrassen zichtbaar die 
meestal alle in dezelfde richting wijzen.

Gletsjerbodemsteen van graniet. De
bovenzijde van de granietkei is toen

deze nog onderdeel uitmaakte van de
vaste rots in Zweden, door

overschuivend gletsjerijs in de
bewegingsrichting van het ijs

afgeschuurd en bekrast. Zwerfsteen
van Noordbroek (Gr.).

Gletsjerbodemstenen ontstonden op rotsondergrond, die, voordat het 
losbreken van rotsblokken plaatsvond, door voortbewegend gletsjerijs 
afgesleten werd. Door de grote statische druk en de aanwezigheid van veel 
grind en stenen in de zool van het ijs, werden ook keiharde 
granietoppervlakken volkomen glad afgeschuurd. Het vastvriezen van 
bewegend gletsjerijs aan de onderliggende rots oefende een enorme 
trekkracht uit, die in staat was keihard rotsgesteente af te breken. 
Gletsjerbodemstenen ontstonden ook uit eerder afgezette zwerfstenen, die in 
keileem vastgevroren aan het aardoppervlak lagen, die vervolgens overreden 
en afgeschuurd werden door nieuwe massa’s gletsjerijs.  

Opmerking 2: 
Opmerkelijk was de vondst van maar liefst 13 grote en iets kleinere 
brokstukken van een grofkorrelige grijsbruine biotietgneisgraniet. De grote 
fragmenten zijn overduidelijk van één grote zwerfkei afkomstig. Twaalf 
stukken liggen als groep zeer dicht bij elkaar onderaan in het dijktalud. In een 
aangrenzend steenvenster werd nog een dertiende fragment van hetzelfde 
gesteente gevonden. Door begroeiing kon niet worden vastgesteld of er in dit 
gedeelte nog meer steenblokken van dezelfde zwerfsteen in de dijk liggen.

Rapakivigraniet 2x
Smalandgraniet
Kwartsietische zandsteen met windabrasie *
Kwartsietische zandsteen
Pegmatietgraniet 5 fragmenten, behoren tot één zwerfkei
Rapakivigraniet 4x



Alandrapakivi
Porfierische microkliengraniet 3x
Alandrapakivi
Microkliengraniet
Buizenzandsteen
Kwartsietische zandsteen
Kwartsietische zandsteen roodachtig
Aland monzorapakivigraniet
Rapakivigraniet
Alandrapakivi
Alandaplietgraniet
Tweeglimmergraniet van Angermanland *
Alandgranietporfier *
Biotietgneisgraniet, grofkorrelig. 12 grote fragmenten, waarvan 4x< 1 meter, 
de overige 60 – 80cm, behoren tot één grote zwerfkei. *
Fijnkorrelige graniet, windkanter *
Alandrapakivi2x
Microkliengraniet 2x
Finsegranietporfier *
Linagraniet

Een fraai voorbeeld van een
grofkorrelige porfierische graniet. De

witte ‘pitten’ in de steen zijn
eerstelingkristallen van kaliveldspaat,
het hoofdbestanddeel in graniet. Deze
kristallen waren al ontstaan toen de

rest van het gesteente op grote diepte
in de aardkorst nog een stroperig

vloeibare massa was. 

Biotietgranaatgneis
Quenastporfier
Alandrapakivi
Pegmatiet
Porfier
Rode vaxiögraniet, 2 fragmenten zelfde steen
Smalandgraniet
Norrlandgraniet *
Ragundagraniet *
Vängegraniet *
Rapakivigraniet 2x



Smalandgraniet
Perniögraniet
Alandrapakivi
Ragundagraniet *
Porfierische microkliengraniet
Smalandgraniet 2x
Alandgranofier met windabrasie *
Biotietgneisgraniet, fragment behoort tot de groep van 12 fragmenten
Kwartsietische zandsteen 3x, lichtkleurig
Jungfrungraniet *
Vanevikgraniet

Opmerking: In dit zwerfsteenvenster op de dijk kwamen vooral 
smalandgranieten en weinig rapakivi’s voor.

Heel grote smalandgraniet, gletsjerbodemsteen *
Amfiboliet
Kwartsietische zandsteen, lichtkleurig *
Pyterliet
Rapakivigraniet 4x, waarvan 1x met *
Gabbro
Zandsteen met windlak
Grönklittporfieriet
Kwartsietische zandsteen
Vanevikgraniet 2x
Alandrapakivi 7x
Microkliengraniet
Pegmatiet
Alandgranietporfier *
Rapakivi 3x
Alandgranietporfier
Alandrapakivi 4x
Microkliengraniet
Kwartsietische zandsteen, lichtkleurig
Smalandgraniet 2x
Fijnkorrelige graniet met windlak
Alandgranofier
Grijze kwartsietische zandsteen
Alandrapakivi 2x
Rapakivigraniet
Rapakivigraniet, rood type 3x
Ragundagraniet *
Gedeformeerde pegmatietgraniet *

9. Hunebedstenen in de Markermeerdijk? Zie toelichting. 

HE-8 Traject zuidelijk van knik in dijk bij DP 28 tot 
DP 39



Opmerking: 
Aan het begin van het dijktraject liggen grote zwerfkeien in de spatzone

Ogengneis
Porfiergraniet
Smalandgraniet 3x
Quenastporfier * 3x in spatzone
Migmatiet *

Opmerking: 
In het dijktalud zijn steenblokken van Quenastporfier en basalt verwerkt. 
Langs het verdere dijktraject in zuidelijke richting is veel breuksteen van 
Quenastporfier verwerkt. Het gesteente is enigszins witgespikkeld groen- tot 
blauwgrijs. 

Het grootste deel van de verwerkte zwerfstenen is hier onherkenbaar door 
algen en korstmossen.

Grote groeve in Quenastporfier bij
Quenast in België. Steenblokken uit

deze groeve zijn op 
verschillende plaatsen in de
Markermeerdijk verwerkt.

Verderop weer veel Quenastporfier samen met Doornikse kalk. Deze kalksteen 
is hier gelegd zowel in groefleger als in staand leger. Geen regelmaat. De vlak 
verwerkte kalksteenblokken zijn door verwering onderhevig aan 
afbladdering/verwering.

Lemlandgraniet *
Grote Vängegraniet *
Alandrapakivi
Het inventarisatie onderzoek stopte bij het draadraster op de dijk. Voorbij het 
raster werd nog wel een snelle scan gepleegd. Gebleken is dat het 
zwerfsteenbeeld hetzelfde blijft: weinig zwerfstenen, die jammer genoeg door 
algen, korstmos, vervuiling onherkenbaar waren. Verder bleek dat Belgische 
Quenastporfier, Doornikse kalk en (zuilen)basalt zonder regelmaat in de 
dijkhelling verwerkt zijn. De opbouw van de steenbekleding doet vermoeden 



dat het onregelmatige gebruik van steensoorten vermoedelijk het gevolg is van
noodzakelijke, lokale reparaties na stormschade. 

Vanaf DP 36 tot DP 39 werd het dijktalud verder geïnventariseerd.

HE-8 Traject gemaal Warder, noord van de uitlaat DP
36 tot strandje met schelpenwallen DP39. 

Het onderzochte dijktraject is door ons om inventarisatieredenen 
onderverdeeld in deeltrajecten HE-8a t/m HE-8d. Deze onderverdeling is op de 
kaart aangegeven.

HE-8a Deeltraject van draadraster op de dijk noord van het 
gemaal tot de in/uitlaat. Op de kaart is dit traject 
aangegeven als DP36.

Norrlandgraniet – enorm grote zwerfsteen op ca. tien meter van het raster *
Kökar- of Fjälskjärrapakivi – 2 rode stippen *
Migmatietgneis *
Uppsalagraniet 
Hangögraniet
Smalandgraniet
Filipstadgraniet
Microkliengraniet
Varberggneisgraniet *
Alandrapakivi 4x verweerd, waarvan 1x met *
Norrlandgraniet 2x, waarvan 1x met *
Rapakivigraniet 10x
Pegmatiet *
Alandgraniet
Rapakivigraniet 7x
Grijze revsundgraniet
Pyterliet
Rode alandrapakivi * 
Kökarrapakivi 2x waarvan 1x met *
Alandrapakivi
Alandgraniet
Siljangraniet *
Migmatiet 2x * (liggen vlak bij elkaar)
Graniet met zwarte xenolieten *
Amfiboliet *
Migmatiet (lagengneis) *
Rapakivigraniet 2x

10. Rapakivigranieten in de dijk: Zie toelichting. 



HE-8b: Gemaal Warder. 

De verwerkte zwerfstenen aan weerszijden van de uitlaat van het gemaal zijn 
vooral aan de zuidkant groot en relatief ‘vers’. De zwerfsteensamenstelling is 
uitgesproken West-Baltisch vanwege de herkomst uit Midden- en Zuid-Zweden.
Direct aan de noordzijde, deels door gras overgroeid, ligt een zeer fraaie grote 
roodachtige Siljangraniet.

De zwerfstenen in de dijk direct
naast de uitlaat van Gemaal Warder
zijn groot en onverweerd. De stenen
komen waarschijnlijk uit een depot
en zijn gezien de samenstelling op
een eerder tijdstip vermoedelijk uit

Polen aangevoerd.  

 

Het brongebied van de zwerfstenen is niet bekend maar zou Polen kunnen zijn.
Dit vanwege het formaat van de gebruikte stenen, de samenstelling ervan en 
het onverweerde karakter van de stenen. Ze lijken vrij recentelijk in het 
dijklichaam te zijn verwerkt, wellicht tijdens de bouw van het gemaal. De keien
zijn vermoedelijk ergens uit een depot afkomstig.

11. Hardsteen, ‘Petit Granit’ en grafstenen: Zie toelichting. 

Opmerking: 
Doornikse steen
In het dijktraject aan weerszijden van het uitwateringsgemaal zijn naast 
zwerfstenen en basaltblokken plaatselijk ook veel platte, door rechte breuken 
begrensde blokken Doornikse kalksteen uit het Belgische Henegouwen 
gebruikt. Doornikse kalk is samen met de eveneens uit België afkomstige 
hardsteen de enige kalksteensoort die bij de bouw van zeeweringen gebruikt 
werd. Doornikse kalk werd voornamelijk in rechthoekige platte blokken 



In het dijktalud zuidelijk van het
gemaal Warder zijn aan de voet
veel kantige blokken Doornikse
kalksteen verwerkt. De blokken

zijn zowel staand als liggend
geplaatst. Doornikse kalk is
afkomstig uit het Belgische

Henegouwen. Deze kalksteen
verweert aan de buitenzijde

lichtgrijs.

geleverd. De regelmatige vorm en de vrijwel uniforme dikte maakte het 
gesteente uitermate geschikt. De steenblokken zijn in het dijkvak bij het 
gemaal van Warder deels op hun kant (staand leger) in de dijk verwerkt, deels
ook plat (groefleger). De verwerking in groefleger had en heeft de voorkeur 
omdat hierbij de kans op het vroegtijdig splijten en verweren van de stenen 
het kleinst is. 
Doornikse kalk is een dichte fossielvrije kalksteen. Op het breukvlak is de kleur
blauwzwart, aan de lucht blootgesteld verweert het gesteente grijs. Het 
gesteente is van Devonische/Carbonische ouderdom. Op plaatsen waar de 
kantige kalkblokken in groefleger verwerkt zijn, toont het 
sedimentatieoppervlak vaak bioturbate sporen in de vorm van veelal 
onregelmatig, kronkelend verlopende woel- en graafsporen van 
bodembewonende organismen.

HE-8c: Deeltraject vanaf gemaal zuidwaarts tot draadraster 
op dijk.

Finse granietporfier
Vanevikgraniet met boorgat
Perniögraniet 
Rapakivigraniet 3x
Alandrapakivi
Norrlandgraniet
Varberggraniet
Alandrapakivi
Rapakivigraniet 3x
Siljangraniet *
Pegmatiet *
Smalandgraniet 3x
Graniet met windabrasie (windkanter) *



Smalandgraniet *
Rode zandsteen *
Rapakivigraniet 3x
Kökararapkivigraniet *
Ragundagraniet *
Alandrapakivi groot exemplaar, iets verweerd.

!!! Grafzerkfragment direct zuidelijk van waterinlaat van Belgisch hardsteen 
met wapen * (gemerkt met 2 stippen). Het betreft een deel van een grote 
grafplaat van Belgisch hardsteen.
!!! Grafplaat 2 fragment zonder belettering? Direct zuidelijk van de waterinlaat.
!!! Grafplaat 3 fragment met versiering. Ligt (meestal) onder water direct in de
spoelzone van de dijk.

Groot fragment van een harstenen grafzerk.
Deze en nog twee andere zerkfragmenten

zijn als dijksteen direct zuidelijk van gemaal
Warder in de Markermeerdijk verwerkt.

HE-8d: Deeltraject voorbij draadraster op dijk tot 
schelpenstrand. 

Porfier van Quenast uit België, breuksteen. 4x grote steenblokken, ruw. *

Opmerking:
Quenastporfier 
Bij Quenast in de Belgische Ardennen wordt uit een oude vulkaankrater al vele 
tientallen jaren op twee plaatsen een hard, dicht porfiergesteente gewonnen 
(diorietporfieriet). De kleur van het gesteente is groengrijs of grijs, soms met 
enige roodkleuring. Vroeger werd dit gesteente in België vooral gebruikt om er
kasseien van te maken. Tegenwoordig wordt het gesteente in diverse 
grootteklassen tot steenslag verwerkt. Naar believen kunnen ook grote 
steenbrokken geleverd worden, zoals toegepast in de Markermeerdijk.

Norrlandgraniet 2x
Aland rapakivi 4x
Rapakivigraniet 7x
Norrlandgraniet



Kökarporfiergraniet
Rapakivigraniet 4x

Opmerking: 
Zuilenbasalt
Langs dit korte dijktraject zien we de overgang in dijkbekleding naar korte 
zwarte fragmenten zuilenbasalt. Deze zijn met hun lengte evenwijdig aan de 
strekking van de dijk gelegd. Noordelijker, bij Etersheim werd dit ook 
geconstateerd. Hoewel de liggende, evenwijdig aan de dijkstrekking verwerkte 
stukken zuilenbasalt zo op het oog voldoende sterk lijkt, is dit niet het geval. 
Het waarom van deze wijze van verwerken is niet duidelijk. Misschien vanwege
sneller herstel of geringere kosten? Tussen de basaltstenen werd een 
rechthoekig (ca. 50x15cm) stuk bouwsteen van ‘Petit granit’ aangetroffen met 
duidelijke frijnsporen. Het fragment is van Belgische kolenkalk uit het Carboon.
Het gesteente zit vol kleine grijze stipjes van stengeldoorsneden van zeelelies.

12. Zuilenbasalt. Wat is het en waarvandaan? Zie toelichting. 

HE-9 Traject Markermeerdijk vanaf DP 49 tot DP 62 
tot Zorgboerderij Artemis.

Opmerking:
Trajectdeel HE-9a: Is 2e poging tot zwerfsteeninventarisatie langs het 
traject Badhuisweg in Warder tot bij Hotel Hobij. 

Dit dijkgedeelte is na een tweetal pogingen op verschillende dagen niet 
geïnventariseerd. Te hoge waterstand door straffe wind, golfslag en begroeiing
door algen maakten het lopen op de stenen langs de smalle zwerfsteenzone  
onmogelijk. De stenen boven de spatzone waren eveneens nat en begroeid 
door korstmos.

 

Ter hoogte van hotel Hobij in
Warder zijn onderaan de dijk in

de spatzone veel grote
zwerfstenen geplaatst. Door

begroeiing met algen, vervuiling
en korstmossen konden de
dijkstenen hier helaas niet
worden geïnventariseerd.



Dit dijktraject is tijdens een volgende inventarisatiesessie door ons opnieuw 
onder ogen genomen. Geen resultaat. De strook met zwerfstenen onderaan de
dijk is erg smal. De stenen liggen grotendeels in het water en zijn 
onherkenbaar begroeid met bruingele algen. De stenen die boven water 
uitsteken zijn deels nat maar verder onherkenbaar zwart door aanslag van 
korstmossen.

HE-9b Dijktraject zuidelijk van kruispunt IJsselmeerdijk-
Warder. 

Opmerking: 
Langs de eerste 50 meter dijk troffen we veel zwerfsteensoorten uit Midden- 
en Zuid-Zweden aan. Rapakivigranieten ontbraken. Voorbij deze eerste 50 
meter zijn rapakivigranieten wel weer aangetroffen. Oorzaak lijkt de 
gescheiden aanvoer van zwerfstenen per schip.

Smalandgraniet, windkanter *
Vanevikgraniet
Smalandraniet 2x
Uppsalagraniet
Filipstadgraniet
Smalandgraniet 5x, tamelijk verweerd
Gabbro *
Arnögraniet? *
Smalandgraniet
Porfierische gabbro *
Rapakivigraniet
Vanevikgraniet *
Granodioriet *
Pyterliet *
Finse granietporfier *
Rapakivigraniet 10x
Perniögraniet
Rode rapakivigraniet   
Pyterliet *
Rapakivigraniet van Aland *
Gneis *
Karlshamngraniet *
Granietporfier *
Blekingegraniet *
Karlshamngraniet, zeer groot exemplaar *
Smalandgraniet, zeer groot exemplaar *
Rapakivigraniet, sterk verweerd
Vanevikgraniet, groot brokstuk
Kindagraniet *
Finse porfiergraniet *
Rode vaxiögraniet * 



Opmerking: 
Langs dit dijktraject zijn grote tot zeer grote zwerfstenen en zwerfblokken 
verwerkt. Op verschillende plaatsen grote brokstukken van graniet met ca. 15 
cm diepe boorgaten. Het betreft hier vooral zwerfsteensoorten die 
oorspronkelijk uit Midden- en vooral Zuid-Zweden kwamen. Veel van deze 
grote zwerfstenen heeft men opzettelijk met buskruit laten springen om deze 
te verkleinen. Dit gebeurde ongetwijfeld al in het vondstgebied. Verspreid 
langs dit traject werd hier en daar een rapakivigraniet aangetroffen. 

De Margarethakerk heeft een Middeleeuws koor dat opgetrokken is uit gekantrechte zwerfsteenblokken.
De grote zwerfstenen haalde men waarschijnlijk uit hunebedden in de buurt.

Dat men in de vondstgebieden in Noord-Nederland al heel vroeg vertrouwd 
was met het verkleinen van grote zwerfblokken, valt op te maken uit de 
enorme gekantrechte bouwblokken van zwerfsteen die in het koor van de 
Margarethakerk in Odoorn en in de onderbouw van de kerktoren in Emmen in 
Oost-Drenthe verwerkt zijn. De zwerfkeien werden met houten of ijzeren 
wiggen die men in ter plaatste gekapte boorgaten plaatste, gespleten. 

Een vergelijkbaar lot trof heel wat meer grote zwerfstenen. Ook hunebedden 
waren niet veilig. Deze prehistorische grafmonumenten werden in vroeger 
eeuwen als een soort steengroeve geëxploiteerd. In Drenthe, Friesland en 
Groningen zijn minstens 30 hunebedden op deze wijze verdwenen. In het 
naburige Emsland en Ostfriesland gebeurde dit op nog veel grotere schaal.

De grootte van de stenen in aanmerking genomen in combinatie met een 
overwegend West-Baltische zwerfsteensamenstelling en het feit de stenen in 
veel gevallen weinig verweringsverschijnselen vertonen, doet vermoeden dat 



de stenen vanuit het buitenland naar de Markermeerdijk zijn vervoerd. Polen 
zou als herkomstland niet onwaarschijnlijk zijn. 

Rapakivi *
Migmatietgneis, sterk verweerd *
Muscovietgneis (migmatiet), sterk verweerd *
Rapakivigraniet 3x
Porfiergraniet *
Porfierische Kökar rapakivi (ligt een meter rechts van porfiergraniet) *
Rode vaxiögraniet *  
Smalandgraniet
Rapakivigraniet
Blekingegraniet
Vanevikgraniet
Alandrapakivi
Rapakivigraniet
Graniet met boorgaten *
Vanevikgraniet *
Ragundarapakivi *
Smalandgraniet met blauwe kwarts
Metaconglomeraat * (rode stip ca. 1 meter hoger op dijkhelling gezet)
Rapakivigraniet
Helleflint 
Smalandgraniet
Kindagraniet 
Rapakivigraniet
Porfierische Kökar rapakivigraniet
Pyterliet
Flivikgraniet *
Rapakivigranietporfier met zwart basaltisch insluitsel 
Viborgiet *
Migmatiet
Rapakivigraniet 3x
Upplandgraniet
Gneis *
Alandgranietporfier
Smalandgraniet 4x
Rapakivigraniet
Ogengneis *
Vängegraniet 2x
Väggerydsyeniet, porfierisch type ? * (determinatie is niet zeker. Betrof een 
bleekkleurig porfierisch type. Nader bekijken.
Kindagraniet *
Monzogabbro van Angermanland *
Vanevikgraniet *
Mylonietgneis
Vanevikgraniet
Finsegranietporfier *
Vängegraniet, heel groot exemplaar *



  

Behalve naar zwerfstenen richtte de blik zich soms ook naar wat er in de verte op het water voorbij voer.

HE-9b1: Op schelpenstrandje bij DP 59 zijn tussen en onder 
schelpenbedekking aangetroffen: 

Hoornblendegabbro *
Filipstadgraniet *
Migmatiet *
Karlshamngraniet, kleurig type *
Migmatiet *
Grijzerevsundgraniet *

Opmerking: Zwerfstenen hier tamelijk sterk verweerd. Hele traject bestaat 
voornamelijk uit grote zwerfblokken. Zie opmerking hierboven over 
Oranjekanaal.

HE-9b2: Vervolgtraject vanaf het schelpenstrandje tot 
draadraster met stenen trapje bij zorgboerderij Artemis (DP 
62) 

Opmerking:
Na het schelpenstrandje zijn in het dijktalud tientallen rapakivigranieten 
verwerkt. De concentratie is opmerkelijk. 
Dit kan duiden op een herkomst uit rode Emmenkeileem die op de oostelijke 
Hondsrugtak in Drenthe veel voorkomt.

Rode vaxiögraniet *
Migmatiet lagengneis *
Aland granietporfier
Migmatiet (Lagengneis) 8
Amfiboliet *
Lemlandgraniet 3x bij elkaar in de buurt. Complete zwerfstenen, waarvan 2x * 
Rode vaxiögraniet 
Norrlandgraniet
Rapakivigraniet 3x



Myloniet ogengneis 4x *
Helleflint *
Graniet met zwarte xenolieten *
Norrlandgraniet *
Migmatiet met rode strepen *
Finse granietporfier *
Migmatiet *
Migmatiet met granaten * 

13. Granaat: Voor meer info zie toelichting. 

  

Finsegranietporfier met grote geelwitte eerstelingkristallen van kaliveldspaat. Deze rapakivivariant komt
helemaal uit het noordoosten van de Oostzee bij Kökar (Zuidwest-Finland) vandaan. Rechts een mooi
voorbeeld van een migmatiet. Stenen als deze noemt men ook wel menggneis door de combinatie van

aders van roodachtige graniet in een omgeving van een donkerder gekleurde gneis.

Geplooide migmatietgneis (brokstuk)
Venjanporfieriet *
Smalandgraniet
Dalagraniet *
Myloniet ogengneis *
Norrlandgraniet, heel groot exemplaar *
Pyterliet
Finse granietporfier *
Migmatiet *
Finse granietporfier met rode plagioklaas *
Veel alandrapakivi’s
Finse granietprofier, ander type *
Migmatiet *
Pegmatiet *
Amfiboliet *
Norrlandgraniet *, heel fraai exemplaar
Pegmatiet *
Smalandgraniet, gedeformeerd *
Buizenzandsteen *



Smalandgraniet *
Uppsalagraniet *
Pegmatiet *
Migmatiet, enorme zwerfsteen *
Norrland/avavikengraniet *
Migmatietgneis met granaten *

Opmerking: 
Langs dit trajectgedeelte is sprake van een mengeling van Zuidwest-Finse 
gesteenten en zwerfsteentypen uit Zuid-Zweden. Even verderop langs dit 
trajectdeel komen weer veel rapakivigranieten voor. De soortvariatie onder de 
rapakivi’s komt geheel overeen met die in het Drentse Hondsruggebied. 
 
Uppsalagraniet
Pegmatiet
Norrlandgraniet * 
Porfierische Kökar rapakivi *
Porfierische Kökar  rapakivigraniet
Norrlandgraniet * (mogelijk porfierische Linagraniet). Mooi grofkorrelig 
porfierisch exemplaar.
Biotietgneis *
Finse porfiergraniet met duidelijke eerstelingen van veldspaat *
Monzogabbro *
Ogengneis *
Flivikgraniet *
Migmatiet met veel granaten *
Graniet met fraaie rode granietgang *
Siljangraniet *

Opmerking: 
Langs dit traject komen over het algemeen grote tot zeer grote zwerfstenen 
voor. Hieronder relatief veel bijzonder fraaie migmatietgneizen. Verder zijn 
enkele grote, licht bruingele Zuid-Zweedse zandstenen aangetroffen met 
levenssporen, waaronder die van Diplocraterion. Hierboven werd opgemerkt 
dat de trajectdelen met grote tot zeer grote zwerfstenen die betrekkelijk 
onverweerd zijn, vermoedelijk van buitenlandse herkomst zijn, wellicht Noord-
Duitsland en/of Polen. Zwerfstenen uit deze gebieden dateren van een ijstijd 
later dan de zwerfstenen uit Drenthe. Dit ruim 100.000 jaar tijdsverschil is aan
het uiterlijk van de stenen goed te zien.

Fjälskjär rapakivigraniet *
Adergneis *
Pyterliet *
Geplooide migmatiet met granaten *
Upplandgraniet *, zeer groot exemplaar
Vlekkengraniet *
Leptietgneis *
Smalandgraniet *



Metagabbro *
Migmatiet *
Arnögraniet * (mogelijk, niet geheel zeker)
Tektonische breccie van metagabbro *
Filipstadgraniet
Rodevaxiögraniet * 
Migmatiet *

Opmerking: 
Opmerkelijk veel zwerfsteenblokken in de dijkhelling bij Warder zijn 
brokstukken van nog grotere zwerfstenen. Deze grote ‘hunebedkeien’ heeft 
men in het vondstgebied klaarblijkelijk hetzij met buskruit, hetzij door 
plaatsing van stalen wiggen in van te voren gemaakte boorgaten in stukken 
laten springen of breken en vervolgens verhandeld. In de dijkhelling zijn op 
verschillende plaatsen gelijksoortige zwerfsteenblokken aangetroffen die 
duidelijk bij één bepaalde zwerfsteen behoren. 

De zwerfstenen in de dijk bij
Warder zagen er in de spatzone

opmerkelijk fris uit. De hoge
waterstand en het vele spatwater

zorgden ervoor dat de stenen goed
herkenbaar waren. 

De verweringsgraad van het oppervlak van de zwerfstenen in de 
branding/spatzone is duidelijk geringer dan van de stenen iets hoger op de 
helling. Het ‘gladdere’ oppervlak is ongetwijfeld het gevolg van de schurende 
werking door golfslag en meegevoerd schelpengruis en zand. De stenen ogen 
daardoor ook ‘verser’. Tijdens de wandeling langs een proeftraject bij Warder, 
eerder dit jaar, was mijn voorlopige conclusie dat delen van het traject waren 
samengesteld uit zwerfstenen die mogelijk uit Polen afkomstig waren. Dit zou 
inderdaad het geval kunnen zijn, maar de ‘versheid’ onderaan de dijkhelling bij
Warder lijkt ook het gevolg te zijn door afslijting, erosie dus, door lange jaren 
van golfslagwerking. 

Rode vaxiögraniet * 
Smalandgraniet *
Norrlandgraniet, grofkorrelig type *
Geplooide migmatiet *
Vanevikgraniet *



Jotnische rode zandsteen *
Filipstadgraniet, grofkorrelig type
Kökar porfiergraniet *
Gabbro *
Uppsalagraniet met boorgat
Gabbro
Uppsalagraniet * 
Smalandporfier
Porfierische gabbro
Rapakivi, groot exemplaar
Granaatgneis, Sormlandgneis – groot exemplaar

In het kustgebied bij Stockholm
komt deze grijze migmatietgneis
voor. Het gesteente bevat grote
aantallen fraai rode granaten.

Echte edelstenen dus, maar van
een heel beroerde kwaliteit.

Sormlandgneis, detail van vorige
steen met een paar centimeter

grote rode granaten (almandien).

Rapakivigraniet, windkanter
Västervikvlekkengenis
Uppsalagraniet



Jungfrungraniet *
Rode vaxiögraniet
Biotietgneis
Siljangraniet
Fijnkorrelige graniet met boorgat
Barnarpgraniet
Amfiboliet, groot exemplaar
Pegmatietband in gneis*
Norrlandgraniet
Varberggraniet 2x 
Pegmatiet
Lagengneis *
Porfiergraniet *
Filipstadgraniet
Porfierische smalandgraniet
Kwartsietische geelwitte zandsteen *
Rapakivigraniet
Norrlandgraniet 3x
Hangögraniet *
Norrlandgraniet, heel mooi exemplaar *
Kwartsietische zandsteen *
Vängegraniet *

Opmerking: Langs dit traject bezitten de zwerfstenen gemiddeld grote 
afmetingen. In het zwerfsteensortiment vallen relatief veel bijzonder fraaie 
migmatietgneizen op. Verder zijn enkele grote, licht bruingele Zuid-Zweedse 
zandstenen aangetroffen met levenssporen, waaronder die van Diplocraterion. 
Vermoedelijk Poolse herkomst.

Bij Warder kwamen in verhouding
veel fraaie migmatietgneizen voor.

In de migmatiet op de foto
overheersen bleek gekleurde,

geeloranje neosomen van graniet.
Dit zijn nieuwvormingen. Het

oudere, donkerder getinte
gneisgesteente waarin deze

neosomen door opsmelting zijn
ontstaan, zijn zichtbaar als smalle

donkere strepen.

Metagabbro *
Filipstadgraniet
Porfierische Kökar rapakivi *



Porfierische Kökar rapakivigraniet
Mariannelundgraniet *
Gabbro *
Loftahammar ogengneis *
Vanevikgraniet
Smalandgraniet
Varberggraniet *
Migmatietgneis 2x *
Ogengneis *
Migmatiet *
Barnarpgraniet 2x
Rode zandsteen
Barnarpgraniet 2x waarvan 1x *
Filipstadgraniet 2x in water
Elfdalen ignimbriet *
Barnarpgraniet

Zij hadden voor het ons geploeter van ons op de dijkstenen bar weinig belangstelling

Dijktraject vanaf stenen trapje op dijk zuidwaarts tot 1e draadraster op
dijk 

Varberggraniet 2x
Filipstadgraniet
Smalandgraniet
Nordmarkiet, porfierisch *
Mariannelundgraniet *
Pegmatiet *
Barnarp/tricoloregraniet in water * op steen ervoor
Finsegranietporfier in water
Alandrapakivi verweerd



Barnarpgraniet 2x, waarvan 1x *. Horen bij elkaar
Barnarpgraniet, in water. Stip op steen ervoor
Smalandporfier
Migmatiet 2x, waarvan 1x *
Lagengneis *
Upplandgraniet *
Dioriet *
Barnarpgraniet,  2 blokken horen bij elkaar *
Porfiergraniet
Barnarpgraniet *

Opmerking: 
Grote onverweerde zwerfstenen. Deze zwerfstenen zijn op grond van de 
aanwezigheid van Barnarpgraniet en waarschijnlijk afkomstig uit Zuid-Jutland 
(Denemarken) of wellicht van de Deense eilanden Sjaelland, Fünen en/of Als. 
In het water zijn verspreid talrijke zwarte steenbrokken aanwezig van 
hardsteen, waaronder een fraai exemplaar met twee witte seismische breuken 
van calciet.

Barnarpgraniet is een gidsgesteente.
In Nederland komen zwerfstenen

ervan niet of nauwelijks voor. Op de
Deense eilanden Als en Fünen zijn ze
zeer algemeen. Barnarpgraniet bezit

blauwe kwartsen, vuilgeelgroene
plagioklaas en roodachtige

kaliveldspaat.  Deze graniet wordt
ook wel ‘tricoloregraniet’ genoemd,
vanwege de drie opvallende kleuren

in het gesteente.

Geplooide gneis *
Barnarppgraniet *
Barnarpgraniet
Zandsteen heel groot (bruin en roodbruin) *
Filipstadgraniet *
Eerstelingrijke dalaporfier *
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Rapakivigraniet
Helleflint
Granaatamfiboliet *
Vängegraniet *



Opmerking: 
Geleidelijke overgang naar meer verweerde Drentse stenen met daarbij ook 
veel meer kleinere zwerfstenen. Het aantal Deense onverweerde zwerfstenen 
vermindert sterk.

Smalandgraniet 2x *
Norrlandgraniet 2x *
Bohuslangraniet *
Uppsalagraniet roodachtige strepen *
Alandrapakivi
Kwartsporfier *
Smalandgraniet
Kwartsietische zandsteen lichtkleurig
Rödöporfier *
Buizenzandsteen in het water
Smalandgraniet 2x waarvan 1x *
Barnarpgraniet, voor de helft in het water
Vanevikgraniet
Barnarpgraniet, 3x brokken van één steen *
Porfierische gabbro

  

    

De inventarisatie van de zwerfstenen langs de Markermeerdijk bij Zorgboerderij Artemis en zuidelijk 
daarvan was een plezier om te doen. Met deze stenen zou je een geologisch museum kunnen vullen. 
Opzij van de dijkstenen was het uitzicht soms boeiend. De paarden waren het blijkbaar gewend want ze

toonden geen spoor van angst of verzet.



Smalandgraniet *
Gabbro, enorm brok *
Porfierische gabbbro *, heel mooi exemplaar
Zandige kalkstenen, herkomst Denemarken met fossielen. Grijswit
Elfdalen ignimbriet *
Rode vaxiögraniet 2x verweerd
Smalandgraniet
Finse granietporfier
Rapakivigraniet
Gneisgraniet met kwartslens *
Finsegranietporfier in het water
Alandgraniet *
Loftahammar ogengneis *
Vanevikgraniet
Smalandgraniet
Rapakivigraniet
Alandgraniet, verweerd
Vängegraniet, verweerd
Vanevikgraniet

De stevige golfslag die door een
straffe wind veroorzaakt werd

had als voordeel dat de
zwerfstenen onderaan de dijk
nat waren en daardoor goed

herkenbaar.

Opmerking: 
Het zwerfsteenformaat wordt hier weer groter. Desondanks een afwisseling 
van grote en kleine zwerfstenen, soms met plotselinge overgang. Zal te maken
hebben met gescheiden aanvoer per schip van zwerfstenen. Een andere 
mogelijkheid is dat na de zware storm van 1916, waarbij de Zuiderzeedijk op 
talrijke plaatsen was doorgebroken of beschadigd was, men uit alle 
windstreken en uit bestaande depots stenen heeft aangevoerd. Dit zou de 
soms plotselinge afwisseling in steengrootte en samenstelling kunnen 
verklaren.

Filipstadgraniet, gneisachtig *
Norrlandgraniet, verweerd *
Västervik vlekkengneis *



Migmatietische pegmatiet *
Alandrapakivi 2x
Gabbro
Microkliengraniet
Oslosyeniet *
Pegmatiet *
Arnögraniet, 3 stukken van één zwerfsteenbekleding
Alandrapakivi, groot verweerd
Zandsteen met windabrasie *
Alandrapakivi’s 2x, heel groot
Amfiboliet *
Varberggraniet *
Diabaasporfieriet, heel bijzonder exemplaar. Stip op steen ervoor *
Granodioriet*
Karlshamngraniet *
Amfiboliet
Doornikse kalksteen
Ogengneis, in water * op steen ervoor
Hoornblendegraniet * 
Vanevikgraniet met sterk blauwe kwarts *
Rode vaxiögraniet
Alandrapakivi
Alandgranietporfier 2x in water
Jotnische arkosezandsteen 

HE-10 Dijktraject zuidelijk van zorgcentrum Artemis 
van DP 62 tot Mathildahoeve tussen DP 81 en DP 82.

Grijze kwartsiet *
Donkere larvikiet, Klåstadt type * 
Vaggerydsyeniet *

Larvikiet is een syeniet, afkomstig
uit het Oslogebied in Zuid-

Noorwegen. Het gesteente wordt in
talrijke groeven geëxploiteerd

vanwege de blauwwit iriserende
veldspaten.



Ogengneis 2x
Migmatiet geplooid, half in water *
Gneis met pegmatietbanden in water *
Gneis met granaten *
Tektonische breccie
Upplandgraniet *
Barnarpgraniet *
Grijze larvikiet *, groot exemplaar
Barnarpgraniet *
Rhombenporfier grijs, ruw blok.
Alandrapakivi
Graniet met boorgat *
Metabasalt *
Porfier *
Smalandgraniet met boorgat
Gabbro *
Rode vaxiögraniet met xenoliet *
Väggerydsyeniet 2x, zelfde steen *
Smalandgraniet

Opmerking: 
Langs dit traject veel, deels onverweerde, Deense zwerfstenen. Het 
voorkomen van een aantal karakteristieke Barnarpgranieten (ook wel 
tricoloregraniet genoemd) wijst op een herkomst van een van de Deense 
eilanden Sjaelland, Fünen, Lolland of Als. Weinig rapakivi’s. over het algemeen
grote zwerfstenen. Hiertussen Deense kalkstenen 3x, waarvan 1x * De 
kalksteensoort is met grote waarschijnlijkheid Köpingezandsteen uit het Laat-
Krijt van Zuid-Skane in Zweden.

Rapakivigraniet, groot exemplaar
Idem kleiner exemplaar
Finsegranietporfier
Doleriet *
Rapakivigraniet 3x
Noordbaltische rapakivigraniet
Filipstadgraniet
Porfierische Väggerydsyeniet *
Smalandgraniet 4x

14. De onverweerde zwerfstenen bij Warder: Zie toelichting. 

Alandrapakivi, heel groot exemplaar met breukvlak
Deense kalksteen *
Ragundagranietporfier *
Gabbro 5x
Porfierische gabbro *
Porfierische Kökarrapakivi
Grijze revsundgraniet *
Gedeformeerde Smalandgraniet



Grijze Revsundgraniet
Varberggraniet
Zwerfsteen met boorgat
Rode vaxiögraniet met boorgat *
Ogengneis *
Rapakivigraniet 3x
Ragundagraniet
Helleflint *
Karlshamngraniet *

Opmerking: 
In het verdere trajectverloop veel ruwe breuksteen van Quenastporfier. Grote 
blokken.

  

Sorselegraniet, een moeilijk herkenbare graniet uit het verre noorden van Zweeds Lapland.  Om
zekerheid te krijgen wordt van de steen een stukje afgeslagen en met de loep bekeken.

HE10a: Deeltraject vanaf de Zandbraak DP 65, iets voorbij 
Artemis op dijk in zuidelijke richting tot de  
Moordenaarsbraak tot DP 76

Langs dit traject op verschillende plaatsen steekproeven genomen. De 
keienstrook onderaan de dijk ligt grotendeels in het water en werd door 



golfslag bespoeld. Algengroei en zwarte korstmosaanslag maakten 
determinatie onmogelijk. 

HE10b Trajectdeel Moordenaarsbraak DP 76  tot aan het 
schelpenstrand DP 79

Langs dit dijktraject konden slechts  enkele zwerfstenen herkend en benoemd 
worden. Hier werden aangetroffen: 

Pyterliet
Smalandgraniet
Alandrapakivi 2x

HE10c: Schelpenstrand noordelijk van Grote Braak tussen 
DP 60 en DP 61

Op het schelpenstrand zelf lagen geen zwerfkeien. In het pad op de dijkhelling 
naar boven waren een aantal grote zwerfblokken verwerkt:

Smalandgraniet
Rapakivigraniet
Västervik vlekkengneis

H11: Dijktraject vanaf het schelpenstrand DP 61 
zuidwaarts tot bij laatste boerderij IJsselmeerdijk 
nr. 29 (Rossi beheer BV.) vóór de bocht in de dijk.

Opmerking: De zwerfstenen direct na het draadraster op de dijk waren over 
de eerste vijftig meter relatief klein. Echt grote keien ontbraken. Iets verderop 
werden meer grote zwerfblokken aangetroffen.

De zwerfstenen langs dit gedeelte van de dijk zijn voor een belangrijk deel 
behoorlijk verweerd. Verder zijn veel grote steenblokken van door buskruit 
gesprongen zwerfstenen in de dijk verwerkt. 

Rapakivigraniet 3x
Smalandgraniet
Microkliengraniet
Monzo rapakivigraniet
Smalandgraniet 4x
Grijze vaxiögraniet
Smalandgraniet met blauwe kwarts
Rapakivigraniet
Vanevikgraniet
Gabbro
Geelwitte kwartsietische zandsteen 



Smalandgraniet 5x
Rode vaxiögraniet 2x
Rapakivigraniet 7x (hier overgang naar veel meer rapakivigesteenten)
Alandrapakivi
Filipstadgraniet *
Rapakivigraniet, zeer groot exemplaar
Virbograniet *
Alandrapakivi 2x
Smalandgraniet, gedeformeerd *
Upplandgraniet 
Bohuslangraniet * 
Viborgiet *
Geelbruine kwartsietische zandsteen 2x
Västervik vlekkengneis *
Smalandgraniet gespleten met boorgat *
Porfiergraniet 2x *. Kleine en een grote zwerfsteen. Liggen achter elkaar.
Gabbro
Rode vaxiögraniet 
Filipstadgraniet *
Vanevikgraniet
Alandrapakivi
Rapakivigraniet
Rode vaxiögraniet
Smalandgraniet
Rode alandrapakivi *
Pyterliet

Pyterliet is een roodachtige
grootkorrelige rapakivigraniet. Het

gesteente is afkomstig van de Aland-
eilanden in het uiterste noorden van de

Oostzee, op de overgang naar de
Botnische Golf.

Paskallavikporfier, overgang naar porfierische graniet *, mooi en bijzonder 
exemplaar.
Alandrapakivi, heel groot exemplaar
Rapakivigraniet 2x *
Bohuslangraniet *



Alandrapakivi
Rapakivigraniet
Finsegranietporfier *
Gabbro
Kwartsietische zandsteen, geelbruin met levenssporen
Karlshamngraniet *
Pyterliet *
Vaxiögraniet, heel groot exemplaar
Gabbro
Smalandgraniet 3x
Salagraniet * (stip op gras boven de steen)
Rapakivigraniet 6x

Opmerking: 
Het aantal rapakivigranieten en Zuid-Zweedse granieten wisselt nogal. Vaak 
gemengd. Opvallend weinig migmatieten.

Myloniet ogengneis *
Rapakivigraniet 3x
Alandrapakivi 3x
Rode vaxiögraniet 2x * (stip op gras geplaatst) . Beide stukken behoren tot 
één zwerfsteen. 
Vanevikgraniet
Gabbro
Pegmatiet *
Kwartsietische zandsteen

Opmerking: 
De zwerfstenen langs dit traject zijn over het algemeen vrij sterk verweerd. 
Ook sommige grote brokken die ontstaan zijn na het laten springen van zeer 
grote zwerfstenen, laten vaak een verweerde buitenzijde zien. De 
samenstelling van de gedetermineerde zwerfsteensoorten levert een gemengd 
gezelschap op. Dit beeld zien we noordelijker, richting Hoorn, ook. 

De verweringsgraad en het relatief hoge percentage Oost-Baltische 
zwerfstenen maakt duidelijk dat Drenthe het brongebied moet zijn. De 
aanwezigheid van talrijke West-Baltische zwerfsteentypen uit Midden- en 
vooral uit Zuid-Zweden doet vermoeden dat de zwerfkeien langs dit dijktraject 
afkomstig zijn uit Midden-Drenthe. In de regio Noordsleen, Schoonoord, 
Schoonloo, Westdorp en Elp in Drenthe komen West- en Oost-Baltische 
zwerfsteengezelschappen naast elkaar voor. Bij Westdorp, Schoonloo en 
Schoonoord zijn Oost-Baltische zwerfsteentypen in de meerderheid. In de 
richting van Elp (Ellertsveld) en Orvelte zijn het vooral West-Baltische 
zwerfsteentypen. De centrale opslag van de keien vóór verscheping in 
Schoonoord zal ongetwijfeld reden zijn dat zwerfstenen uit deze deelgebieden 
in meerdere of mindere mate met elkaar vermengd zijn geraakt. 

Een herkomst van de Drentse Hondsrug is niet waarschijnlijk. West-Baltische 
zwerfsteensoorten komen hier mondjesmaat voor.



HE-11  Deeltraject vanaf het rode paaltje bij de Groote Braak
DP 88 tot het houten huisje ‘met de gekleurde hekken’ DP 
90

Onderaan de dijk was sprake van een tamelijk brede strook met grote tot zeer 
grote zwerfstenen. Ondanks korstmosbegroeiing, was het determineren goed 
mogelijk.

Het ‘huis met de kleurige hekjes’
ten zuiden van de Groote Braak. Het

is een markant punt langs de
Markermeerdijk.

16. Migmatietgneis. Het wortelgesteente van een hooggebergte: Zie 
toelichting. 

Gneis met uitverweerde diaklazen *
Porfieraplietische rapakivi *
Gedeformeerde smalandgraniet
Upplandgraniet *
Filipstadgraniet *
Migmatiet met pegmatietgang *
Alandrapakivi
Migmatiet met pegmatiet *
Arnograniet
Ogengneis
Rapakivigraniet *
Rapakivigraniet
Filipstadgneisgraniet *
Norrlandgraniet, groot *
Biotietgraniet met pegmatietgang *
Smalandgraniet 2x
Alandrapakivi 3x
Gabbro met boorgat *
Gelaagde zandsteen met levenssporen
Tilliet/sparagmiet *
Gabbro



Jotnische arkose *
Norrlandgraniet *
Grijze revsundgraniet *
Larvikiet *
Alandgranietporfier
Alandgranofier
Mylonietgneis *
Veel rapakivi’s verweerd
Smalandgraniet 2x
Rode uppsalagraniet *
Tricoloregraniet *
Alandrapakivi 3x
Filipstadgraniet *
Smalandporfier
Uppsalagraniet
Grijze revsundgraniet
Gedeformeerde linagraniet *
Sparagmiet *
Upplandgraniet
Mariannelundgraniet *
Pyterliet, heel grootkorrelig *

Opmerking:
In het dijktalud langs bovenstaand traject zijn grote tot zeer grote 
zwerfblokken verwerkt, waaronder veel migmatietgneis. De verweringsgraad 
van de stenen wijkt af van zwerfstenen, die aan of dicht onder het oppervlak 
op Drentse heidevelden zijn verzameld, of stenen die afkomstig zijn van 
hunebedden. Het zwerfsteengezelschap toont een mix van gesteentesoorten 
uit Zuidwest-Finland, Noord-, Midden- en Zuid-Zweden en steensoorten die 
afkomstig zijn uit Zuid-Noorwegen. Het vermoeden is dat de dijkstenen gezien 
grootte, verweringsgraad en samenstelling deels uit Noorwegen, deels uit 
Denemarken, deels Polen en misschien ook uit de zuidwestkust van Zuid-
Zweden afkomstig zijn.

De aanwezigheid van veel rapakivizwerfstenen in zwerfsteengezelschappen is 
niet abnormaal. Ook van buitenlandse locaties is bekend dat het percentage 
roodbruine rapakivigranieten soms opmerkelijk hoog is.
Vooral onder Poolse en Noord-Duitse zwerfstenen komen veel rapakivi 
zwerfstenen voor. Hoewel langs de onderzochte dijktrajecten soms sprake is 
van plotselinge wisselingen in het zwerfsteensortiment, die wijzen op aanvoer 
uit verschillende herkomstgebieden, zal in de praktijk bij het verladen van de 
stenen vaak sprake zijn geweest van onbedoelde vermenging. De dijkstenen 
zullen ongetwijfeld op verzamelplaatsen van zwerfkeien zijn ingenomen. Men 
zal destijds alleen een sortering naar grootte hebben uitgevoerd. Waar de 
stenen vandaan kwamen speelde geen enkele rol. Komen de keien voorlopig 
op depots terecht, dan is bij de verwerking van de stenen vermenging niet te 
vermijden.

Biotietgranaatgneis *



Vlekkengneis
Migmatietgneis met pegmatiet
Alandgranofier *
Tricoloregraniet *
Biotietgneis *
Sparagmiet 3x *, stenen afgerond 
Mariannelundgraniet, 2e stuk van één steen
Alandgranietporfier monzonietisch*
Sparagmiet 3x
Norrlandgraniet *
Vängegraniet *
Karlshamngraniet
Sparagmiet 14x, kleur groengrijs met veel veldspaatpartikels en rolstenen
Vanevikgraniet
Migmatiet met pegmatiet *
Rapakivigraniet
Pegmatiet
Alandrapakivi
Geplooide migmatietgneis met granaten *
Alandgranietporfier met basische xenolieten
Upplandgraniet
Geplooide migmatiet met pegmatiet *
Siljangraniet
Mylonietogengneis *
Myloniet met epidoot
Geplooide migmatietgneizen 2x
Norrland/adakgraniet *
Tranasgraniet 2x, waarvan één met *
Oslogabbro *
Anorthosiet, paars *
Epidootsteen
Bohuslangraniet
Smalandgraniet
Pegmatiet
Anorthosiet 3x met *
Smaland/paskallavikporfier overgang naar graniet *
Anorthosiet 3x
Sparagmiet
Bohuslangraniet *
Witte filipstadgraniet
Anorthosiet 6x
Garberggraniet*

Opmerking: 
In het dijktalud werd een bijzondere ontdekking gedaan. Verspreid in de 
zwerfsteenbekleding waren veel blokken paarsgrijze tot grijze anorthosiet 
geplaatst. Ze gingen vergezeld van talloze, soms erg grote blokken 
sparagmiet, een gesteentesoort die hieronder en onder hoofdstuk 18 in de 
toelichting nader wordt besproken. Opvallend is dat blokken van beide 



gesteentesoorten bij elkaar in de buurt en soms direct naast elkaar 
voorkomen. Ze worden afgewisseld door zwerfstenen met relatief veel 
rapakivigranieten. Bijzonder was ook de vondst van twee zeer grote 
zwerfblokken van grijze larvikiet met geelachtige banen en vlekken. Verder 
werden een grote rhombenporfier en twee grote splijtstukken van 
Grimstadgraniet gevonden. Kortom, uit het gezelschap geplaatste 
steenblokken blijkt een duidelijke Zuid-Noorse herkomst.

Oslogesteenten
Larvikiet en ook nordmarkiet komen voor langs de oostkust van Zuid-
Noorwegen, in de omgeving van de Langesund- en Oslofjordjord. Uit dit gebied
stamt waarschijnlijk ook de rhombenporfier, maar zeker is dit niet. Vanuit het 
Oslogebied stralen metersbrede spleetvullingen van rhombenporfier tientallen 
kilometers uit naar het Zweedse Bohuslan en ook de andere kant op in 
zuidwestelijke richting tot in de omgeving van Kristiansand in Zuid-Noorwegen.
In de kuststrook zijn deze rhombenporfiergangen ontsloten en komen (grote) 
zwerfstenen van rhombenporfier voor.

Grimstadgraniet
Grimstadgraniet vormt een betrekkelijk klein rondachtig massief bij de 
gelijknamige plaats Grimstad, oostelijk van Kristiansand. Het is een 
aantrekkelijk ogend oranjerood gekleurde graniet. Het gesteente is 
voornamelijk grofkorrelig ontwikkeld met veel duidelijke grijze 
kwartsaggregaten. De twee splijtblokken in de dijk komen geheel met het 
hoofdtype overeen.

Anorthosiet
Anorthosiet vormt in het Rogaland langs de zuidwestkust van Noorwegen een 
aantal aaneengesloten, grote en kleinere massieven rond de stad Egersund. 
Het monominerale gesteente bestaat vrijwel uitsluitend uit plagioklaas. Het is 
fijn, grof tot zeer grootkorrelig. Veldspaatkristallen van een decimeter en meer
zijn geen zeldzaamheid. In één van de anorthosietblokken in de dijk is een ca. 
8cm groot plagioklaaskristal aanwezig. Deze laat op zeer duidelijke wijze de 
karakteristieke tweelingstreping van plagioklaas zien. Anorthosiet werd en 
wordt in talrijke steengroeven geëxploiteerd.

17. Anorthosiet, een ‘maangesteente’ in de dijk. Zie toelichting. 

Sparagmiet
Sparagmiet tenslotte is een grijs tot grijsgroen sedimentair zandsteenachtig 
gesteente met opvallend veel zandkorrels van rode kaliveldspaat. De 
hoofdmassa bestaat uit kwartskorrels met een percentage klei bijgemengd. De
vele roodachtige veldspaten maakt dat sparagmiet in feite een arkose is. 
Het eerste exemplaar dat in de dijkglooiing werd waargenomen werd in eerste 
instantie aangezien voor een tilliet. Tilliet is versteend keileem van Laat-
Precambrische ouderdom. Keileem op zijn beurt is een gidsafzetting van  



Anorthosiet is  voor het oog een saai,
meest grijs gekleurd stollingsgesteente.

Bijzonder is dat het uit slechts één
mineraal bestaat, namelijk de
veldspaatsoort plagioklaas.

Anorthosiet in deze vorm is uitsluitend
bekend uit Zuid-Noorwegen. Het komt

voor rond de stad Egersund.

Anorthosiet is doorgaans een tamelijk
grofkorrelig gesteente. Soms bevat het
zeer grote kristallen van plagioklaas. Bij

verwering tonen deze soms een
karakteristieke streping. Deze wordt

veroorzaakt door vergroeiing van om en
om met elkaar vergroeide tafelbladachtige

plagioklaaskristallen.

gletsjers of van een landijsbedekking. Zwerfstenen van tilliet worden zo nu en 
dan gevonden. In het betrekkelijk gelijkkorrelige grijsachtige gesteente waren
 verspreid grotere afgeronde en hoekig afgeronde grindstenen aanwezig van 
graniet, zandsteen, kwarts en kwartsiet. Pas verderop langs het traject werd 
duidelijk dat deze en andere vergelijkbare blokken alle sparagmiet waren. 
Hieruit bleek dat het gesteente niet alleen als tilliet, maar waarschijnlijk ook 
als smeltwaterafzetting is te duiden. In de sparagmietformatie in Zuid-
Noorwegen komen fraaie tillieten voor, o.a bij Moelv aan het Mjosameer.

De sparagmieten in dit dijktraject beginnen zo’n 100 meter vanaf het 
draadraster op de dijk bij de Groote Braak. Opvallend aan de steenblokken in 
het dijktalud was dat deze wel grotendeels afgeronde vormen hadden, maar 
wel dat de keien onregelmatiger van vorm waren, iets hoekiger ook met hier 
en daar breukvlakken. Dit geldt ook voor de talloze blokken sparagmiet 



Duidelijk is dat er in dit dijktraject sprake is van aanvoer van steenblokken uit 
de kuststreek van Zuid-Noorwegen. Niet duidelijk is of deze steenblokken op

Sparagmiet, hier in een groep
bijeen van hoofdzakelijk

grijsgroen gekleurde, afgeronde
zwerfstenen. Boven de rode

graniet links is een grote
rolsteen van kwartsiet in

sparagmiet zichtbaar. Dit zou
een zgn. ‘dropstone’ kunnen

zijn, die door het smelten van
ijs op de bodem van het meer of

zeebekken is gevallen.

Sparagmiet. In de steen is een
onduidelijke gelaagdheid te

bespeuren met links verspreid
voorkomende kwartskiezeltjes.
Het grotere exemplaar is ook

van kwarts. Dit zou een
zogenoemde ‘dropstone’

kunnen zijn die uitgesmolten
uit drijfijs op de bodem van het

bekken is gevallen.

één verschepingslocatie zijn geladen of dat er sprake is van meerdere 
herkomstplaatsen in Zuid-Noorwegen. De aangetroffen Oslogesteenten komen 
als zwerfsteen langs een groot gedeelte van de kust in Zuid-Noorwegen voor. 
Dit is met anorthosiet en Grimstadgraniet minder het geval. De sparagmieten 
daarentegen komen meer uit het binnenland van Zuid-Noorwegen. Langs de 
kust van Zuid-Noorwegen is van dit gesteente geen vaste rots bekend. 
Kortom, de globale herkomst van de dijkstenen langs het traject Groote Braak 



is bekend: Zuid-Noorwegen. Hoe en van waar de verschillende steenblokken 
zijn verscheept blijft echter onbekend. 

18. Sparagmiet uit Zuid-Noorwegen. Zie toelichting. 

Biotietgranietgneis *
Nordmarkiet *
Rhombenporfier *
Veel rapakivigranieten
Veel sparagmieten
Veel anorthosieten
Nordmarkiet
Lagengneis *
Smalandgraniet
Tranasgraniet *
Larvikiet *
Rode vaxiögraniet
Porfierische gabbro*
Alandgranofier
Karlshamngraniet
Pegmatiet
Västervik vlekkengneis
Ragunda granietporfier
Tranasgraniet, brokstuk
Geplooide migmatiet *
Mylonietgneis *
Grimstadgraniet 2x, waarvan 1x met *
Porfierische gabbro met boorgat *
Porfierische gabbro *
Pegmatiet
Sparagmiet 3x
Gneis *
Uppsalagraniet 2x

   

Uppsalagraniet is een sombere, meest zwart-wit gekleurde graniet. Sommige typen zijn meer roodachtig.
Dit graniettype is afkomstig uit de buurt van de stad Uppsala, noordwestelijk van Stockholm in Zweden. 
Door zijn rijkdom aan plagioklaasveldspaat en zwarte hoornblende is het petrologisch een granodioriet.



Rode vaxiögraniet
Migmatiet met pegmatiet
Filipstadgraniet
Gabbro
Gabbro met boorgat *
Pyterliet *
Varberggraniet *
Hedesundagraniet *
Varberggraniet 2x, waarvan 1x met *
Rode vaxiograniet
Smalandgraniet
Alandgranietporfier
Pegmatiet*
Biotietgranaatgneis
Hedesundagraniet *
Finsegranietporfier
Amfiboliet, migmatietisch
Migmatiet met gang
Upplandgraniet

Opmerking: Noordelijk van de houten steiger verandert het 
zwerfsteengezelschap in het dijktalud. Er werden weinig rapakivigranieten en 
migmatietgneizen aangetroffen. Opvallend is dat de zwerfstenen in de loop van
het traject sterker begroeid zijn met korstmossen. Deze sterkere begroeiing is 
een aanwijzing dat de verweringsgraad van de stenen groter is. Ook werden 
weinig gidsgesteenten gespot. De zone met zwerfstenen wordt erg smal. In de
spatzone zijn de zwerfstenen met algen bedekt, waardoor beoordeling vrijwel 
onmogelijk is. 

Bornholmgraniet *
Rapakivi’s 2x
Uppsalagraniet
Porfierische rapakivigraniet van Kökar, 

Opmerking: Deze Kökarrapakivi is een bijzonder groot blok. Ligt bovenaan de
zwerfsteenglooiing in gras. Bijzonder is het opvallend vlak geschuurde 
oppervlak, waarop bijzonder veel grijswitte korstmossen groeien. Aan de 
randen was de identiteit van het gesteente echter gemakkelijk vast te stellen. 
Deze zwerfsteen zou een gletsjerbodemsteen kunnen zijn, die, voordat de kei 
losgebroken en ‘op reis’ ging, door het bewegende ijs in de vaste rots vlak 
geslepen is. Gletsjerkrassen zijn door de witte korstmosbegroeiing helaas niet 
te zien.

Rapakivigraniet 9x verweerd
Grijze revsundgraniet
Microkliengraniet
Prickgraniet*
Finse granietporfier



Porfierische rapakivigraniet van
Kökar. Het oppervlak van de steen

is opmerkelijk vlak. Het zou hier om
een gletsjerbodemsteen kunnen

gaan, die ingevroren in het
gletsjerijs over de onderliggende

rotsbodem is bewogen en
vlakgeschuurd. Helaas  ontneemt
de sterke begroeiing van korstmos

het zicht op eventuele
gletsjerkrassen. De kenmerken van
deze fraaie graniet waren alleen in
de randgedeelten herkenbaar. De

lichtkleurige vlekken zijn
eerstelingkristallen van

kaliveldspaat.

HE-11/HE-12a: Inventarisatie dijktraject vanaf de houten 
zwemsteiger bij het huisje Nooitgedacht DP 93 tot camping 
Kleine Wiel DP 98

Opmerking:
De dijkstenen zijn relatief groot en danig verweerd. Zwerfsteenglooiing weinig 
boeiend. Pleksgewijs zijn tussen de zwerfstenen veel ruwe blokken 
Quenastporfier uit België geplaatst, gemengd en afgewisseld met en door 
basaltblokken.

Vanevikgraniet
Bohuslangraniet
Smalandgraniet
Rapakivigraniet 4x
Alandgranofier met windabrasie *
Upplandgraniet
Quenastporfier 10x en verderop nog meer
Smalandgraniet
Dalagraniet *
Finse porfiergraniet van Kökar
Graniet met pegmatietband*
Alandrapakivi sterk verweerd 4x

Opmerking: 
Zwerfstenen vormen een mengeling van gidsgesteenten uit Zweden en 
Finland. Geven geen specifiek herkomstbeeld. Verdere dijktraject gaat over in 
smalle steenstrook met veel basaltblokken. De weinige zwerfstenen zijn door 
korstmosbegroeiing niet of nauwelijks te herkennen.



Sormlandgneis met granaten *
Granofier met windabrasie 
Botnische kwartsporfier 2x, waarvan 1x met *
Upplandgraniet
Vängegraniet

HE-12 Traject Markermeerdijk ter hoogte van 
camping de kleine Wiel DP 96 tot DP 98

Hier steekproeven genomen. Dijktalud bekleed met alleen zuilenbasalt. 
Zwerfstenen niet zichtbaar aanwezig. Verder gereden en nogmaals steekproef. 
Zelfde resultaat.

Basalt is  meestal een zeer
fijnkorrelig gesteente

zonder zichtbare kristallen.
De afkoeling van de

uitgevloeide lava verliep
doorgaans zo snel dat zich
geen zichtbare kristallen
konden vormen. Op het
grijze verweringsvlak

tekenen zich echter onder
het midden een tweetal
zwarte kristallen af van
augiet. Deze kristallen

waren al in het vloeibare
gesteente aanwezig voordat
dit uit de krater vloeide. De
gele vlekken zijn xenolieten

van het mantelgesteente
peridotiet

EA-1b: Dijktraject voorbij Edam DP 3

Opmerking: 
In de haven van Edam begint een nieuwe nummering van de rode dijkpaaltjes.
Langs dit dijktraject weinig zwerfstenen. Heel veel breuksteen onder meer van 
Doornikse kalk en ook Carbonische kolenkalk. De kolenkalkblokken bevatten 
hier en daar laagsgewijs zwarte vuursteenconcreties. Zwerfstenen zijn langs dit
traject volkomen onherkenbaar door begroeiing met algen en korstmossen. De 
breuksteen van kolenkalk zou misschien afkomstig kunnen zijn van Visé in 
België, dit laatste op grond van de aanwezigheid van vuursteenconcreties.

EA-1b: Volgende steekproef net voor Volendam DP 16



Tussen Edam en Volendam, ca. 250 meter voor plaatsnaambord Volendam 
waren onder in dijkglooiing veel grote zwerfstenen aanwezig. Talrijke 
steenblokken zijn splijtstukken van nog grotere zwerfkeien. Jammer was dat 
determinatie van de stenen niet mogelijk was door vervuiling, korstmossen en 
algen. Opvallend is dat de dijkglooiing hogerop de dijk bekleed is met 
horizontale rijen zuilenbasalt. Dit geeft de dijkhelling een opvallend patroon.

Opmerking:
Voorbij bocht in dijk bij de huisjes, direct na het bord Volendam is alles 
onherkenbaar. Bij parkeerplaats van bedrijventerrein nogmaals steekproef. 
Niets te herkennen.

EA-2a – EA-2b: Dijktraject centrum Volendam.

Binnenstad van Volendam is afgezet. Heel eind door een bijzonder drukke 
toeristenkermis moeten lopen. Veel gezien, maar op stenengebied bijzonder 
weinig. In het rechte stuk dijktraject met aan de binnenzijde van de dijk de 
bekende huizenrij van Volendam is een heel smalle keienstrook met veel 
breuksteen aanwezig. Alles onherkenbaar bedekt door algen en korstmossen. 
Slechts één steen herkend nl. een Dalagraniet. Lag aan het begin bij het 
strandje.

 De Markermeerdijk in Volendam
bood voornamelijk drommen

toeristen. Op stenengebied was er
weinig te halen. Vlak bij de

zonnebaadster lag een roodachtig
gidsgesteente uit Midden-Zweden,
een Dalagraniet.  Was haar niet

opgevallen.

EA-3b Traject tussen DP 7 en DP 12

Langs Hogedijk bij melkveebedrijf Welgelegen steekproef genomen. Niets te 
inventariseren. Doorgereden tot scherpe bocht in dijk bij Katwoude. Hier 
zwerfstenen onderaan de dijkglooiing met zuilenbasalt, deels verborgen door 
rietzoom. Deze zijn sterk begroeid met korstmos. Desondanks gaan we dit 
dijktraject tot Katwoude inventariseren.



15. Keistenen terug naar de bron: Zie toelichting.

Zij konden ons ook niet meer
vertellen dan dat het vandaag wel erg
druk was aan de dijk. Palingen had je

verderop, zeiden ze.

EA-4: Dijktraject Markermeerdijk noord van 
Katwoude vanaf DP 26 tot DP 38

Uit het oogpunt van inventarisatie was dit een moeilijk dijktraject. De stenen 
zijn sterk begroeid met korstmossen. Tussen de stenen groeide veel gras, riet 
en andere planten met onderaan de keienzoom een vrijwel doorlopende 
rietkraag. De determinatiemogelijkheden waren erg wisselend. De

 Op de verdroogde dijk was het voor
hen flink zoeken naar een groen

sprietje gras. 

herkenbaarheid van de dijkstenen hangt sterk af van de ruwheid van het 
steenoppervlak. Kortom, langs verschillende korte trajecten bij Katwoude 
hadden de dijkstenen een betrekkelijk fris, soms vrijwel glad onverweerd 



oppervlak, afgewisseld met trajectdelen waarin de stenen onherkenbaar 
begroeid waren. 

In het eerste deel van het dijktraject voor en in de scherpe bocht van de dijk 
werden veel grote zwerfblokken aangetroffen van een roodachtig type 
migmatietgneis met veel zwarte glimmer. Sommige blokken waren gespleten 
langs donkere glimmerrijke (=biotiet) zones, waardoor deze qua uiterlijk heel 
anders oogden dan hun soortgenoten. Verder kwamen in hetzelfde traject een 
aantal lichtkleurige (grijswitte) myloniet-ogengneizen voor. De aanwezige 
steenblokken van migmatiet en myloniet-ogengneis waren alle van hetzelfde 
type. Langs dit korte traject van DP 26 tot iets voorbij DP 27 waren in het 
dijktalud zeer veel metamorfe gesteenten aanwezig met daartussen  
zwerfstenen. 

Vanaf dit punt startte de
dijksteeninventarisatie richting

Katwoude. Dit traject werd
gaandeweg steeds boeiender wat

gesteentesoorten betrof. 

Het lange dijktraject langs de
Hoogedijk richting Katwoude leverde
veel interessante steensoorten op.

Helaas gooide de begroeiing met riet,
brandnetels, distels en gras
regelmatig roet in het eten.

De vaak wat hoekig afgeronde vorm van vooral de roodachtige blokken 
migmatietgneis en het feit dat er vaak sprake is van steenblokken van 



hetzelfde gesteente die langs glimmerijke zones zijn gespleten, maakt duidelijk
dat dit materiaal van elders van en wel van één vindplaats moet zijn 
aangevoerd. De blokken kunnen onmogelijk van één grote zwerfsteen 
afkomstig zijn. De verweringsgraad is gering.

Hoewel migmatietgneizen van zichzelf onvoldoende kenmerken bezitten om 
deze aan een bepaald herkomstgebied te koppelen, is de aanwezigheid van 
Zuidwest-Zweedse kustmigmatieten en een groot aantal blokken (9x) 
varberggraniet/charnokiet en bohuslangraniet wellicht een aanwijzing dat 
dehierboven genoemde roodachtige blokken migmatietgneis uit hetzelfde 
kustgebied stammen. Van de roodachtige glimmerrijke migmatietgneis werden 
10 grote blokken dicht bij elkaar gevonden.

De overige zwerfstenen waren vrij sterk verweerd en begroeid met 
korstmossen. De conclusie is dat in dit korte dijktraject sprake is van het 
gebruik van twee groepen stenen. Normale zwerfstenen en stenen die 
aangevoerd zijn.

Rapakivigraniet 3x
Revsundgraniet 
Smalandgraniet 7x
Rodevaxiögraniet
Mylonietogengneis 4x
Migmatiet, breuksteen 3x
Ogengneis, breuksteen
Migmatiet lagengneis
Graniet met pegmatietband
Siljangraniet
Venjanporfieriet
Rapakivigraniet
Uppsalagraniet
Varberggraniet/charnokiet 4x even verderop nog 5x
Bohuslangraniet
Kustpegmatiet Zuidwest-Zweden 2x

Opmerking:
Vanaf circa 50 meter voor het eerste draadraster op de dijk verandert het 
gesteentebeeld. Hier is van eerdergenoemde uit Scandinavië aangevoerde 
migmatietgneizen geen sprake meer. Voorbij het draadraster ter hoogte van 
rode paal 28 belemmert de brede rietkraag het zicht op stenen. Het lopen en 
determineren lijkt op het moeizaam beklimmen van gladde rotsen. Stenen als 
eerder sterk begroeid met korstmossen.

Bohuslangraniet
Alandrapakivi, rood type
Grijzevaxiograniet
Smalandmonzoniet
Karlshamngraniet 3x, vermoedelijk brokstukken van één groter steenblok
Smalandgraniet



Migmatiet
Nordmarkiet *
Varberggraniet/charnokiet *
Alandrapakivigraniet, 2 liggen onderaan in zone met stortsteen.
Lagengneis
Rapakivigranieten 3x
Karlshamngraniet 3x
Finserapakivigraniet type Vehmaa
Smalandgraniet 4x
Anorthosiet, klein ruw stuk
Filipstadgraniet
Smalandgraniet 2x breukstukken van één steen.

Opmerking 1:
Uit het zwerfsteenbeeld is geen eenduidige conclusie te trekken. Veel van de 
verwerkte stenen lijken van elders uit Denemarken, Zuidwest-Zweden of 
mogelijk uit Polen te zijn aangevoerd. Zuidwest-Zweedse gesteentetypen zijn 
talrijk aanwezig. Veel zwerfstenen bezitten hoekig afgeronde vormen en 
gladde nauwelijks verweerde oppervlakken, wat een aanwijzing is dat ze 
slechts over korte afstand door het landijs zijn getransporteerd. Indien de 
stenen uit Polen en/of uit Denemarken zijn aangevoerd, dan is hun jongere 
leeftijd oorzaak van het onverweerde karakter. Deze zwerfstenen dateren uit 
de Weichsel-ijstijd en zijn daarmee een slordige 100.000 jaar minder aan 
verwering blootgesteld geweest. De meer verweerde zwerfstenen zijn zwaar 
bekorstmost. Hiervan is determinatie nauwelijks mogelijk. Opmerkelijk is dat 
over korte afstand onverweerde keien afwisselen met meer verweerd 
zwerfsteenmateriaal. Ze onderscheiden zich door de wisselend sterke 
begroeiing met korstmos. Deze clustering lijkt het gevolg te zijn van 
gescheiden aanvoer (per schip?).

Bijzonder is het ontbreken van mafische granuliet. Dit zware, donker gekleurd 
metamorf gesteente is zeer rijk aan rode granaat. Mafische granuliet en 
aanverwante granaatrijke gesteenten komen in het binnenland van Zuidwest-
Zweden op een paar locaties voor. In het kustgebied van Zuidwest-Zweden en 
op de Deense eilanden komt dit gesteente veel als zwerfsteen voor. Verwacht 
zou mogen worden dat mafische granulieten en ook granaatcoronietische 
gabbro’s in het dijksteengezelschap aanwezig waren. Beide gesteenten zijn tot 
dusver in geen enkel dijktraject aangetroffen. Over het hoofd zien is niet 
waarschijnlijk. Wellicht waren de veel lichtere blokken migmatietgneis 
makkelijker te winnen en ook te transporteren. Blokken mafische granuliet zijn
verhoudingsgewijs erg zwaar, bovendien splijten deze moeilijker. Een andere 
mogelijkheid is dat de dijkstenen zijn opgehaald van een kuststrook in 
Zuidwest-Zweden waar dit gesteentemateriaal niet voorkomt. Wel opvallend is
dat voorbij het begintraject langs het verdere dijktraject richting Katwoude 
relatief veel metamorfe gesteenten in grote platte blokken aanwezig zijn. Deze
zijn niet verweerd. Deze metamorfieten komen overeen met migmatieten en 
gneizen uit kuststreek van Bohuslan en zuidelijker in Zuidwest-Zweden.



Opmerking 2: 
Langs het verdere dijktraject richting Katwoude tot na het volgende 
draadraster waren de dijkstenen door begroeiing met korstmossen volkomen 
onherkenbaar. Aan de voet van de dijk is over de volle lengte een zone met 
breuksteen aanwezig. Deze bestaat uit blokken basalt en Carbonische 
kolenkalk.

Traject na het eerste draadraster op de dijk DP 26 tot het volgende 
draadraster halverwege DP 30 en DP 31.

Afgezien van deeltrajecten waarlangs de zwerfstenen niet gedetermineerd 
konden worden, waren ook hier weer korte, ca. 40 meter lange deeltrajecten 
aanwezig met grote goed afgeronde zwerfstenen met een nauwelijks verweerd 
oppervlak. Korstmossen hebben hierop blijkbaar minder kans om zich te 
hechten. Uit de samenstelling blijkt een duidelijke Noord- en Oost-Baltische 
invloed. Een herkomst uit Polen lijkt daarom niet onwaarschijnlijk.

Uppsalagraniet
Alandrapakivi 3x
Upplandgraniet *
Karlshamngraniet *
Rode uppsalagraniet *
Finse porfiergraniet *
Rapakivigraniet
Rode alandrapakivi *
Perniograniet *
Hangögraniet grofkorrelig roomwit type *
Microkliengraniet
Alandrapakivi, heel groot exemplaar *

Opmerking:
Stenen worden in het vervolgtraject opnieuw heel moeilijk herkenbaar. Na 100
meter inventarisatie gestopt. Teveel begroeiing met korstmossen en riet.

Net voor de onderbreking van de rietzoom langs de dijk zijn de zwerfstenen 
goed afgerond met minder korstmos. Het oppervlak van de zwerfstenen is 
opnieuw opmerkelijk fris. Moet aangevoerd materiaal zijn. Er bestaat een 
duidelijk verband tussen de begroeiing van onverweerde zwerfstenen en de 
meer verweerde, die daarop volgen in het dijktalud. Korstmossen hebben 
minder grip op het verse, relatief gladde oppervlak van sommige stenen. Deze 
zwerfstenen vormen in de dijk naar Katwoude clusters in het dijktalud.
De goed afgeronde zwerfstenen zijn doorgaans groot tot zeer groot en liggen 
over een lengte van ca. 40 meter in de dijkglooiing. Er lijkt in het hele 
dijktraject naar Katwoude sprake te zijn van aanvoer van stenen van 
verschillende herkomst en verweringsgraad. Wellicht een afwisseling van 
Nederlandse zwerfstenen en Scandinavisch materiaal.

Gedacht is aan herstelwerkzaamheden na de zware storm van 1916 toen ook 
bij Katwoude de dijk op verschillende plaatsen is doorgebroken. Voor het 



herstel was in korte tijd veel gesteentemateriaal noodzakelijk. Door de geringe
verweringsgraad en de typensamenstelling ervan, lijkt het erop, dat deze 
zwerfstenen wellicht uit Polen of Noord-Duitsland zijn aangevoerd. Een 
herkomst uit een elders gelegen depot lijkt minder waarschijnlijk. Het 
gebruikte steenmateriaal zou dan veel meer gemengd in het dijktalud moeten 
voorkomen dan thans het geval is.

 Karlshamngraniet. Deze porfierische
graniet is afkomstig uit het

zuidoostelijke kustgebied van Zuid-
Zweden.

Upplandgraniet is verwant aan
Uppsalagraniet en gaat er ook vaak in

over. Het zijn wit met zwarte
granieten, waarin het ‘zwart’ uit

wisselende percentages biotiet en
hoornb lende bestaat.

Upplandgranieten komen uit Midden-
Zweden, noordwestelijk van

Stockholm.

Smalandgneisgraniet, gletsjerbodemsteen *
Mylonietogengneis *
Hangögraniet
Kwartsietische zandsteen, lichtkleurig met windlak
Smalandgraniet
Grijze revsundgraniet *
Rapakivigraniet 2x
Alandgranofier met windabrasie *



Rapakivigraniet 4x
Alandrapakivi, zeer groot exemplaar, gletsjerbodemsteen *
Hangögraniet, grofkorrelig 2x
Alandrapakivi 2x
Microkliengraniet 5x
Grijze revsundgraniet *
Biotietrapakivi, lichtkleurig, onverweerd glad oppervlak *
Grijze revsundgraniet * 2x
Granodioriet 2x, waarvan 1x met *
Rode alandrapakivi
Rapakivigraniet 3x

Opmerking:
Voorbij rode dijkpaaltje 33 zijn de zwerfstenen door overgroei met grijze en 
gele korstmossen onherkenbaar. In het dijklichaam net voor het Hors-hotel 
Holland zijn bovenaan twee aluminium buizen in de dijk geslagen. De 
bedoeling/betekenis hiervan is ons niet duidelijk.

Voorbij het Hors-hotel bestaat de dijkglooiing uit duidelijk kleinere 
zwerfstenen. De zwerfstenen zijn hier ook veel sterker verweerd. Dit is op te 
merken aan de zeer sterke begroeiing met korstmossen. Boven op dijk ca. ter 
hoogte van rode paaltje 35 ligt een ca. 30x30cm vele meters lange hardhouten
balk.

Tot het volgende draadraster op de dijk tussen DP 36 en DP 37 was 
inventarisatie door planten en korstmos niet mogelijk.

Voorbij draadraster bij DP 35 in richting Katwoude  konden 
onderstaande dijkstenen wel geïnventariseerd worden.

Rapakivigraniet
Grijze revsundgraniet
Vuilbruine grote vlekkenzandsteen
Alandrapakivi, verweerd
Norrland-adakgraniet *
Alandrapakivi 2x, verweerd
Gneisachtige nystadgraniet *
Perniögraniet
Alandrapakivi, verweerd
Granodioriet
Microkliengraniet
Rapakivigraniet met windlak

Er is gedetermineerd tot DP 36. Het vervolgtraject was te sterk begroeid. 

Conclusie:
Gaandeweg het dijktraject richting Katwoude komt een beeld naar voren van 
een dijktalud dat, anders dan tot dusver onderzocht, samengesteld is uit sterk 
wisselend gesteentemateriaal. Het is bijzonder jammer dat de verweerde 
trajecten niet gedetermineerd konden worden. Uit de samenstellingsverschillen



zou dan kunnen blijken of deze van Nederlandse herkomst zijn of niet. Het 
vermoeden is van wel. De opvallende wisselingen duiden waarschijnlijk op 
aparte scheepsladingen met keien.

EA-6 Traject Uitdammerdijk bij DP 72 overgaand in 
EA-7a tot DP 74

 De Uitdammerdijk vóór Uitdam was
sterk begroeid. De dichte rietzoom
verhinderde  dat de zone met grote

zwerfstenen goed bekeken kon
worden.

De zware zwerfkeien en andere
steenblokken die aan de voet van de dijk
lagen, waren hier en daar tussen het riet

zichtbaar. Helaas waren de stenen te sterk
door aanslag vervuild waardoor deze niet

geïnventariseerd konden worden.

De inventarisatie van de Uitdammerdijk begon vóór Uitdam ter hoogte van het 
schelpenstrandje bij DP 72.  Het dijktalud is op sommige plaatsen sterk 
begroeid. Een groot deel van de steenbekleding bestaat uit zuilenbasalt met 
aan de voet van de dijk, in de spoelzone, een strook met grote tot zeer grote 
zwerfstenen. Hinderlijk is de aanwezigheid van een rietkraag. De 



zwerfsteenzone met grote keien ligt langs het water voor de rietkraag. De 
toegankelijkheid is door gladheid op de meeste plaatsen niet mogelijk en met 
het oog op wegglijden niet verantwoord. Op sommige plaatsen ontbreekt de 
rietkraag en zijn de keien toegankelijk. Het merendeel van de zwerfstenen is 
echter in de loop van de tijd door spatwater vervuild geraakt en daardoor 
moeilijk of niet te determineren. De stenen ogen hier en daar sterk verweerd 
met uit het oppervlak stekende veldspaten. Zwerfstenen die iets verder van 
het water verwijderd zijn, zijn met korstmossen overdekt. In een aantal 
gevallen was herkenning van de zwerfstenen desondanks mogelijk. De 
zwerfstenen in het dijklichaam zijn hoogstwaarschijnlijk van 
Nederlands/Drentse herkomst. 

Grote gespleten steen met boorgat. 
Smalandgraniet 5x
Rapakivigraniet 
Gelaagde gele zandsteen
Alandaplietgraniet
Pegmatiet
Amfiboliet
Migmatiet
Gneis 2x
Rapakivigraniet 2x
Pegmatiet * heel groot exemplaar

Opmerking:
Opmerkelijk is het plaatselijk voorkomen van grote blokken oranjerode 
nebulietische migmatiet. De steenblokken zijn alle van hetzelfde type. De 
steenblokken zijn dicht bij elkaar in de steenglooiing geplaatst, onderbroken 
en/of aangevuld met grote zwerfstenen. De steenblokken zijn aangevoerd uit 
Zweden of Noorwegen. Het nebuliettype is aspecifiek. Onmogelijk dus om het 
land van herkomst met zekerheid te bepalen. 

Bij DP 74 net voor Uitdam: Grote zwerfsteenblokken sterk verweerd. De 
zwerfstenen zijn op een paar na onherkenbaar door korstmosaanslag en 
vervuiling.
Het dijktraject achter de dijkwoningen van Uitdam is niet geïnventariseerd. De 
begroeiing, waaronder bijzonder veel brandnetels, distels en vooral riet, reikt 
tot bijna aan de kruin van de dijk. Aanwezige stenen zijn hierdoor vrijwel niet 
te zien.

EA-7b Traject Uitdammerdijk direct ten zuiden van 
Uitdam vanaf DP 80 

Voorbij dorpsuitgang Uitdam bij kleine steiger inventarisatie begonnen. 
Aanvankelijk vormen de zwerfstenen een smalle zone tussen wateroppervlak 
en een bekleding met zuilenbasalt. Zuidelijk daarvan wordt de zone met 
zwerfstenen breder. Duidelijk is dat in het dijktalud onderaan uitsluitend grote 



tot zeer grote zwerfstenen en gesteenteblokken zijn verwerkt. Verder naar 
boven zijn de (zwerf)keien opvallend kleiner.  

Inventarisatie was helaas alleen mogelijk langs de zone met kleinere 
zwerfstenen. Uit de samenstelling, formaat en verwering blijkt duidelijk een 
Drentse herkomst.

Het dijktraject van Uitdam lag te
hoog in riet en brandnetels. Geen

steen te zien. 

In het dijktalud is een zonering
aanwezig. Onderaan vinden we de
grootste en zwaarste stenen, in het
midden een zone met iets kleinere
steenblokken. Bovenaan tenslotte

zijn voornamelijk kleinere
zwerfstenen verwerkt, aangevuld

met zuilenbasalt.

Alandrapakivi
Rapakivigraniet
Granodioriet *
Filipstadgraniet *
Perniögraniet *
Rode vaxiögraniet



Karlshamngraniet 2x
Filipstadgraniet
Verweerde rapakivigranieten 2x
Karlahamngraniet *
Filipstadgraniet *
Porfierische rapakivigraniet van Kökar
Botnische gneisgraniet *, heel mooi rood exemplaar
Bohuslangraniet
Rapakivigraniet 5x
Pegmatiet
Jotnische rode zandsteen 2x
Microkliengraniet
Alandrapakivi 2x
Amfiboliet
Drentse keien in dijktalud
Rode Jotnische zandsteen
Alandrapakivi
Rapakivigranieten 
Norrlandgraniet *
Perniögraniet
Dijktraject met veel rode rapakivi’s. 

Bovenaan de steenglooiing van
de dijk heeft men vooral

kleinere zwerfstenen verwerkt.
Deze zijn deels van Drentse

oorsprong, deels zijn deze uit
het buitenland aangevoerd.

Opmerking:

Dijkstenen uit Noorwegen en Zweden
Onder de zone met kleinere zwerfstenen bestaat de steenbekleding uit een 
aaneenschakeling van grote afgeronde verweerde zwerfkeien en  
onregelmatige hoekige steenblokken, die voornamelijk aan de randen zijn 
afgerond. Deze laatste bestaan uit (bleek)oranjerode nebulietische graniet, 



gneisgraniet en gneis. Kleur, structuur en mineralogische samenstelling maken
duidelijk dat deze steenblokken van één locatie afkomstig zijn. Veel 
steenblokken hebben een opmerkelijk vlak oppervlak. 

De geplaatste steenblokken zijn duidelijk geen zwerfstenen. Ze duiden op een 
herkomst uit vast gesteente in Zuid-Noorwegen of Zuidwest-Zweden. De 
gneisblokken hebben veelal een ietwat pokdalig oppervlak, vol kleine putjes. 
Oppervlakkig gezien, doet dit denken aan een verschijnsel dat bekend staat als
taffoni. Taffoni is een verweringsverschijnsel van gesteenten die langs kusten 
voorkomen. Door het zout uit zeewater ontstaan, door kristallisatie van het 
zout in de poriën van het gesteenteoppervlak, kleine uithollingen. Hoewel 
taffoni vooral voorkomt langs kusten met een warm klimaat, is niet uitgesloten
dat de holletjes en het uiterlijk van het steenoppervlak door dit verschijnsel 
zijn veroorzaakt. Veel van de vlakke steenblokken maken tegelijk de indruk dat
deze in de steengroeve langs diaklaasvlakken zijn gespleten. 

In de steenglooiing zuidelijk van Uitdam
zijn bijzonder veel uit het buitenland

aangevoerd steenblokken verwerkt. Op de
foto zijn voornamelijk oranjerode vlak

gespleten blokken gneis en migmatiet met
pegmatiet verwerkt. De herkomst ervan is
waarschijnlijk de kuststrook in Zuidwest-

Zweden.

De blokken gneis bestaan in hoofdzaak
uit migmatiet met pegmatietbanden en

nebuliet. Deze laatste vormt het
overgangsgesteente naar graniet.



19. Wat zijn diaklazen? Zie toelichting. 

Het pleksgewijs voorkomen van de vele graniet- en gneisblokken in het 
dijktalud wijst op aparte scheepsaanvoer. Soms overheersen oranjerode 
gneisblokken, even verderop zijn het vooral vlakke granieten en biotietgneizen
die langs biotietrijke zones in het gesteente zijn gespleten. Deze laatste 
steenblokken zijn aan hun zwarte glinstering (vooral in zonlicht) en donkere 
kleur makkelijk op te merken.

De bovenaan gelegen zone met kleinere zwerfstenen bestaat uit opvallend 
sterker verweerde en ook meer afgeronde stenen dan de grote steenblokken 
verder naar beneden. Uit de samenstelling blijkt een duidelijke Drentse 
signatuur.

EA-7b/EA-8a Dijktraject zuidwaarts vanaf DP 81

In eerste instantie bestaat de zwerfsteenbekleding op het dijktalud uit 
betrekkelijk kleine zwerfstenen. Deze onderscheiden zich niet van die langs het
vorige traject. Vervolgens vindt een overgang plaats naar grotere 
steenblokken. De steenblokken bestaan uit biotietgneis en graniet. Iets 
verderop zijn ook veel oranjerode granietblokken aanwezig, samen met veel 
migmatietgneis, waaronder fraai geplooide typen. Bijzonder fraai was een 
lichtkleurige migmatietgneis met daarin donkere, in kleur contrasterende 
scherpkantige fragmenten van hoornblende-biotietgneis. Het betreft hier 
duidelijk om aangevoerd materiaal uit Zuid-Noorwegen of uit de kuststreek 
van Zuidwest-Zweden.

  

Migmatietgneis met twee scherpkantige fragmenten van hoornblendegneis, vermoedelijk het 
moedergesteente van deze migmatiet.  De rode steen op de foto ernaast is een Botnische gneisgraniet 
met veel suikerkorrelig vergruisde kwarts.

Grijze revsundgraniet 
Microkliengraniet 2x
Prickgraniet *
Perniögraniet *
Alandgranofier



Kindagraniet *
Alandkwartsporfier
Microkliengraniet
Alandgraniet

EA-8a Traject Uitdammerdijk vanaf DP 82

Amfiboliet
Zandsteen
Migmatiet
Ogengneis
Geplooide gneis *
Norrlandgraniet *

Opmerking:
In dit deeltraject zijn ook weer grote blokken graniet en fraai gebande en 
gestreepte migmatietgneis verwerkt. Blokken van beide gesteenten zijn van 
hetzelfde type. Ook hier gaat het om aangevoerd materiaal. In dit dijktraject 
zijn op één na geen gidsgesteenten aangetroffen.

Pleksgewijs komen in de
steenglooiing partijen steenblokken

voor van een grijswitte
grootkorrelige graniet met veel

zwarte hoornblende. Het gesteente
is soms ietwat gneisachtig

ontwikkeld. Deze graniet komt
samen met de vuilbruine variant

uit de kusstreek rond de stad
Varberg in Zuidwest-Zweden.
Oppervlakkig gezien lijkt deze

graniet op Larvikiet.

In het dijktraject vlak voor de scherpe bocht in de dijk met rood met witte 
waarschuwingshekjes op de kruin bij dijkpaaltje DP 82, zijn opnieuw grote 
aantallen aangevoerde steenblokken aangetroffen. In tegenstelling tot eerdere
trajecten betreft het hier een goed herkenbaar gesteente met een gelijkmatig 
uiterlijk. Het is een grootkorrelige graniet, die oppervlakkig gezien syenietisch 
overkomt. Van enige afstand lijkt het gesteente op Zuid-Noorse verweerde 
larvikiet. 



Monstername maakt duidelijk dat het hier om Varberggraniet en/of 
Varbergcharnokiet gaat, een kristallijn gesteente afkomstig van de 
zuidwestkust van Zweden uit de omgeving van de stad Varberg. Op de eerste 
locatie gaat het om een veertiental grote steenblokken, even verderop liggen 
nog 12 stuks. Twee blokken varberggraniet zijn voorzien van een rode stip. 
Eén ervan betreft een zeer groot blok met een bruin verweerd oppervlak van 
bijna 2 meter doorsnede. Hierna overgang naar dijktalud met Drentse 
zwerfkeien. 
Voorbij de bocht in de dijk maken zwerfstenen plaats voor een bekleding van 
zuilenbasalt. Onderaan de strook zuilenbasalt ligt deels verborgen achter een 
rietkraag een smalle zone met grote zwerfstenen. Het is niet onmogelijk dat 
zich hierbij ook steenblokken bevinden die mogelijk uit noordelijke landen zijn 
aangevoerd. Deze keien zijn helaas niet te determineren door begroeiing met 
algen. 

20. Dijkstenen uit de omgeving van Varberg in Zuidwest-Zweden.
Zie toelichting. 

EA-8a Dijktraject Uitdammerdijk vanaf DP 87

Het determineren en inventariseren van de dijkstenen was pas bij DP 87 weer 
mogelijk. Hier voornamelijk Drentse zwerfstenen, vrij klein en verweerd.

Smalandgraniet 2x
Rode vaxiograniet *
Rapakivigraniet
Grijze revsundgraniet
Hagagraniet, verweerd
Finse granietporfier, fijn type
Porfierapliet 2x
Venjanporfieriet
Ekeriet!!!! * 

De sloten achter de Uitdammerdijk stonden plaatselijk vol met prachtig bloeiende watergentianen. Dit
zijn waterplanten die bij voorkeur in een kleiIge bodem wortelen.



Opmerking:
Ekeriet, een bijzonder soort graniet uit Zuid-Noorwegen
Bijzonder was de vondst van een zwerfsteen van een Zuid-Noorse ekeriet. 
Ekeriet is een granietsoort, meest licht van kleur, die vooral voorkomt langs 
het Eikernmeer, zuidwestelijk van de Noorse stad Oslo en verder ook nog 
voorkomens vormt noordelijk van Oslo.

Ekeriet is een bijzonder type graniet, al is dit bij oppervlakkige beschouwing 
voor een niet-kenner moeilijk vast te stellen. De meeste Scandinavische 
granietsoorten zijn kaliveldspaatgranieten. Ekeriet is een natrongraniet. Het 
voornaamste kleurgevende bestanddeel is namelijk niet kaliveldspaat maar 
natronveldspaat. Deze veldspaatsoort spiegelt met zijn splijtvlakjes op het 
breukvlak minder levendig dan kaliveldspaat. Natrongranieten ogen vergeleken
met normale kaliveldspaatgranieten ook wat bleker en hebben een matter 
uiterlijk.
 

Ekeriet is een goed herkenbaar
type graniet uit het Oslogebied
in Zuidoost-Noorwegen. Van
deze graniet bestaan talrijke

kleurvarianten. In de
Markermeerdijk zijn
hoordzakelijk gele en

geelbruine typen gevonden.

In tegenstelling tot de meeste gesteenten uit Noorwegen, Zweden en Finland, 
is ekeriet geologisch gezien een zeer jong gesteente. Het ontstond circa 280 
miljoen jaar geleden tijdens het Vroeg-Perm in een rekzone (riftgebied) in de 
omgeving van de Noorse stad Oslo. Het wegzakken van grote stukken 
aardkorst langs een 200x50 km lange breukzone veroorzaakte destijds een 
uitbundig vulkanisme. Gesteenten

die hierbij ontstaan zijn, bezitten vaak een bijzondere samenstelling. In deze 
rekzone zijn in de diepte magmakamers gevormd, waarin  gesmolten 
gesteente afhankelijk van de samenstelling, tot een reeks zeer bijzondere 
dieptegesteenten zijn gekristalliseerd. Lardaliet, larvikiet, nordmarkiet, 
nefeliensyeniet, drammengraniet en deze ekeriet zijn hiervan voorbeelden.



Het Oslogebied in Zuid-Noorwegen heeft
behalve een groot aantal typen basalt en

rhombenporfier nog tal van andere bijzondere
gesteenten geleverd, zoals  granieten,

syenieten, monzonieten, diorieten en gabbro's. 

,,

Door de rekverschijnselen in de riftzone in het
Oslogebied ontstond een serie diepreikende

breuken, waarlangs repen aardkorst naar
onderen wegzakten. De tektonische rek

veroorzaakte een verdunning van de aardkorst
waardoor gesteenten in de onderliggende
mantel begonnen op te welven en deels te
smelten. Het magma dat daarbij ontstond

smolt vervolgens gesteenten uit de onderste
aardkorst op en verzamelde zich op een hoger
niveau in de aardkorst in verschillende grote
magmakamers. Van hieruit steeg het magma

langs rekbreuken omhoog tot aan het
aardoppervlak. Bij spleeterupties zijn op deze

wijze enorme hoeveelheden basalt en
rhombenporfier periodiek over het

aardoppervlak uitgevloeid.

Zwerfstenen van ekeriet zijn in Noord-Nederland zeer zeldzaam. De dijksteen 
maakt deel uit van een gezelschap Drentse stenen. De kei is ca. 25 cm groot. 



Geprobeerd is de steen te bemonsteren. Helaas was de steen aan alle zijden 
afgerond zonder uitstekende delen. Onmogelijk om hiervan een stuk af te 
slaan. Het gaat om een bleek geelachtig wit type ekeriet met veel heldere 
kwarts. 

EA-8a Dijktraject tussen DP 87 en DP 88

In dit gedeelte zien we een overgang van zwerfstenen naar veel steenblokken 
van grijze en grijswitte anorthosiet. De steenblokken zijn tamelijk klein. Vijf 
grijze en 6 witte anorthosieten konden worden herkend. De anorthosieten zijn 
aangetroffen over een lengte van 15 tot 20 meter. Verder zuidwaarts verandert
de steenglooiing weer in zuilenbasalt.

Iets verderop de dijk zijn in de steenglooiing weer verweerde Drentse 
zwerfstenen verwerkt met:

rapakivigraniet
Alandrapakivi
Perniögraniet 
Avavikengraniet
Microkliengraniet
Adakgraniet *
Rode alandgraniet *
Porfierische gabbro
Upplandgraniet

Opmerking:
In Zuid-Rogaland in Noorwegen komen in de wijde omgeving van de stad 
Egersund een aantal verschillende anorthosietmassieven voor. De gesteenten 
verschillen in korreling, kleur en samenstelling. Veruit de meeste anorthosiet is
grijs van kleur, soms met een zwakgroene dooradering. Sommige grijze 
anorthosieten tonen een lichtpaarse kleurzweem. Bijzonder zijn de witte 
vormen van anorthosiet. Verspreid bij Uitdam en vooral zuidelijk ervan richting
Durgerdam zijn steenblokken van witte anorthosiet gevonden. Deze kleurvorm
is bekend uit een gebied noordoostelijk van de plaats Hellvik in Zuidwest-
Noorwegen. Hellvik zelf ligt in een korte fjord aan diep water. Tegenwoordig 
verscheept men hier allerlei producten van witte anorthosiet. Witte anorthosiet
is makkelijk herkenbaar. Het gesteente doet op doorslag aan marmer denken. 
Een voor de hand liggende 
conclusie lijkt dat in het verleden vanuit Hellvik ook dijkstenen van anorthosiet
verscheept zijn. Voor de aanvoer van anorthosiet komt ook het oostelijker 
gelegen Rekefjord in aanmerking. Hier bevinden zich zeer grote 
anorthosietgroeven direct aan de kust.

EA-8b Dijktraject tussen DP 88 en 89 

Hier zijn voornamelijk kleinere zwerfkeien geplaatst. Grootte, verweringsgraad 
en zwerfsteensamenstelling wijzen duidelijk op een Drentse herkomst.



Smalandgraniet 2x
Alandrapakivi
Grijze revsundgraniet gneisachtig type *
Vanevikgraniet
Karlshamngraniet
Norrlandgraniet *
Grijze revsundgraniet
Rapakivigraniet 2x
Sorselegraniet

Grote stenen in de spatzone zijn tamelijk verweerd en moeilijk te herkennen.

EA-8b Dijktraject bij DP 89 en verder
Alle stenen zijn verweerd. Ook hier hebben de zwerfstenen een Drentse 
signatuur.

Microkliengraniet
Rapakivigraniet
Botnische golf kwartsporfier
Grijze ytö rapakivi *

In het verdere traject liggen alleen maar zwerfstenen in de spatzone achter 
een rietkraag. Deze konden daardoor niet worden geïnventariseerd. 

EA-9 Dijktraject tussen DP 97 en 98

Drentse stenen, niet groot en doorgaans sterk verweerd. De zwerfstenen 
bezitten een gemengd West-Baltisch en Oost-Baltisch karakter. Een groot deel 
van de stenen is sterk verweerd.

Uppsalagraniet
Smalandporfier
Alandrapakivi
Geelwitte zandstenen 3x
Smaland/Uthammergraniet  
Geelwitte zandstenen 3x
Rode vaxiögraniet 2x waarvan 1x *
Smalandgraniet 3x waarvan 1x *
Rapakivigranieten 5x
Siljangraniet
Alandrapakivi 3x
Bornholmgraniet
Alandgranietporfier
Norrlandgraniet *
Vanevikgraniet
Vanggraniet *
Rode rapakivigraniet
Porfiergraniet *



Uppsalagraniet *
Gabbro
Rode vaxiögraniet
Uppsalagraniet
Vastervikkwartsiet

EA-9 Dijktraject vanaf DP 99 
Hier ligt een erg smalle steenzone langs het water met daarvoor een rietkraag.
Inventarisatie niet mogelijk. 

EA-9 Dijktraject tussen DP 118 en 119
De steenglooiing tussen beide paaltjes is vrijwel uitsluitend bekleed met grote 
blokken breuksteen. Uit het sortiment en uiterlijk van de steenblokken wordt 
duidelijk dat het hier om aangevoerd Scandinavisch gesteentemateriaal gaat. 

Varberggraniet/charnokiet, grofkorrelig
grijswit type. Het lokale voorkomen van
deze graniet en andere uit Zweden en

Noorwegen geïmporteerde steenblokken
wijst op afzonderlijke scheepsladingen.

Varberg hoornblendegraniet is
aangevoerd uit de omgeving van
Varberg aan de zuidwestkust van

Zweden.

Onder de blokken breuksteen gaat het om de volgende soorten/typen:



Bohuslängraniet 5x
Varberggraniet/charnokiet, grofkorrelig type als eerder aangetroffen in de 
zuidelijke dijk bij Uitdam. Hiervan liggen in het dijktalud vele tientallen 
stukken. 
Gneisgraniet
Opnieuw Bohuslängranieten 7x
Varbergraniet in talrijke blokken
Porfiergraniet met grote bleekrode kaliveldspaten in talrijke blokken in elkaars 
buurt
Roodachtige graniet
Geplooide migmatietgneis
Biotietrijke migmatiet
Biotietgneis
Hoornblendegneis *

Opmerking:
De aanwezigheid van zowel graniettypen uit de provincie Bohuslän in 
Zuidwest-Zweden als de grofkorrelige Varberggranieten maken duidelijk dat 
het om aangevoerd materiaal gaat dat afkomstig is uit het kustgebied langs 
het Kattegat in Zweden. Ook de migmatieten, gneizen en porfiergranieten 
komen uit deze kustregio.

EA-10a Dijktraject vanaf DP 119
Rapakivigraniet
Larvikiet en nordmarkiet naast elkaar. Beide met *
Larvikiet, groot exemplaar
Bohuslängraniet
Migmatiet met ptygma (=geplooide aderstructuur) * 
Hoornblendegneis
Veel steenblokken van roodachtige gneis
Grijze revsundgraniet
Upplandgraniet
Migmatiet *
Grimmstadgraniet
Bohuslängraniet
Alandgranofier *

Opmerking:
Langs dit korte traject is sprake van aangevoerd gesteentemateriaal uit het 
kustgebied van het Kattegat in Zweden en de zuidkust van Noorwegen. Het 
beeld is wat wisselend. Naast zwerfstenen komen typisch Zuid-Noorse 
gidsgesteenten voor (larvikiet en nordmarkiet).

Afronding en vorm laten zien dat dit zwerfstenen zijn. Gezien hun grootte en 
hun ‘versheid’ is duidelijk dat deze niet afkomstig zijn uit ons land of uit 
Duitsland. Zuid-Noorse Oslogesteenten als larvikiet en andere komen ook voor
op de stranden langs het Kattegat in Zuidwest-Zweden.  



Nordmarkiet is een syeniet uit het
Oslogebied in Zuid-Noorwegen.

Syenieten lijken in kleur en korreling veel
op graniet. Essentieel is het ontbreken van
kwarts. In nordmarkiet vinden we hier een
daar een korreltje kwarts. Graniet bevat

minstens 20% kwarts.

 De aangetroffen steenblokken van Bohuslängraniet zijn afkomstig van de 
noordelijke kuststrook langs het Kattegat. Hetzelfde geldt hoogstwaarschijnlijk 
voor de talrijke steenblokken van roodachtig gneis en hoornblendegneis. 
Verder zijn in de steenglooiing verschillende grote zwerfstenen verwerkt. Of dit
Nederlandse zwerfkeien zijn of dat deze ook uit Zweden afkomstig zijn, valt 
niet te zeggen.

EA-10a Dijktraject tussen DP 120 en 121
Grimmstadgraniet *
Gabbro
Hoornblendegneis
Migmatiet, verschillende blokken
Mylonietgneis
Grijze anorthosiet, talloze grote en kleinere steenblokken, grof- en 
middelkorrelige typen *



Rapakivigraniet
Opnieuw veel anorthosieten
Grijze revsundgraniet , zeer groot exemplaar, deels onder water
Anorthosiet 2x
Varbergraniet
Geelbruine kwartsietische zandsteen

Opmerking: 
Langs dit korte dijktraject zijn voornamelijk uit Scandinavië aangevoerde 
steenblokken aangetroffen. Opvallend langs dit traject zijn de grote aantallen 
anorthosiet. Echt grootkorrelige anorthosiet met plagioklaaskristallen van vele 
centimeters doorsnede, zoals eerder wel aangetroffen, zijn hier niet gevonden.
De stenen in de dijkglooiing zijn vuilgrijs met een opvallend ruw verweerd 
oppervlak, waarop korstmossen groeien. Desondanks is het niet moeilijk de 
grijze steenblokken van anorthosiet te herkennen. 

 

Zuidelijk van Uitdam zijn in de
steenglooiing pleksgewijs veel

steenblokken van grijze en
witachtige anorthosiet verwerkt. Het

groepgewijs voorkomen van deze
steenblokken in het dijktalud doet

sterk denken aan afzonderlijke
scheepsvrachten.

Een grote groep steenblokken van
grijsachtig gestreepte

migmatietgneis. Herkomst Zuid-
Zweden of Zuid-Noorwegen.



Wellicht ook afkomstig uit de kuststreek van Zuid-Noorwegen zijn de talrijke 
grote blokken migmatiet. Deze zien er wisselend uit, hetgeen bij deze 
gesteenten een normaal verschijnsel is. In de vaste rots wisselen 
migmatietstructuren op korte afstand soms sterk van elkaar. Vermoedelijk zijn
de steenblokken in de spatzone en de stenen die enigszins slordig 
opeengehoopt een meter of wat in het water uitsteken, ook van anorthosiet en
migmatiet. Opvallend is dat de aanwezigheid van anorthosiet in de 
steenglooiing naar het zuiden toe abrupt stopt. 

Bijzonder zijn ook de paar steenblokken van grimstadgraniet. Deze 
grofkorrelige roodachtige graniet vormt aan de kust bij de gelijknamige plaats 
Grimstad, oostelijk van Kristiansand in Zuid-Noorwegen een klein voorkomen. 
De aanwezigheid hiervan bevestigt de aanname dat een belangrijk deel van de
steenblokken in dit dijktraject per schip uit Zuid-Noorwegen is aangevoerd. 

AH-10a Traject  Uitdammerdijk zuidelijk van Uitdam, 
beginnend bij DP 122

Dit dijktraject is door regen na wekenlange droogte sterk begroeid geraakt, 
vooral met haagwinde. De lange ronde stengels met blad groeien over de 
dijkstenen en maken deze moeilijk begaanbaar. Ook de zichtbaarheid van de 
stenen boet duidelijk in.

Desondanks konden onderstaande dijkstenen geïnventariseerd worden:

Opmerking vooraf: 

Het dijktalud is van boven naar onderen bekleed met:

1)  een smalle zone met zuilenbasalt

2) een wisselend brede zone met over het algemeen kleine zwerfstenen. 
Deze zijn in het eerste deel van het dijktraject in zuidelijke richting 
meest onverweerd. 

Uit de zwerfsteensamenstelling en het feit dat de stenen niet verweerd 
zijn, blijkt dat deze vermoedelijk afkomstig zijn uit het buitenland.

3) brede zone met grote steenblokken. Het betreft hier vrijwel uitsluitend 
aangevoerde rotsblokken met hier en daar ertussen geplaatste 
zwerfstenen. 

4) Onderaan in de spoel/spatzone liggen grote steenblokken en vooral veel 
grote afgeronde zwerfkeien. Over de samenstelling van dit gezelschap 
zwerfkeien valt helaas niets te zeggen. De stenen zijn volstrekt 
onherkenbaar door algenbegroeiing en korstmossen/vervuiling.



Dijkstenen die gemarkeerd zijn met een rode stip betreffen bijzondere 
exemplaren, aanschouwelijk en mogelijk zeldzaam.

Hoornblendegraniet
Veel migmatieten, aangevoerd materiaal
Filipstadgraniet *
Rapakivigraniet *
Gabbro’s
Conglomeratische zandsteen
Prickgraniet 2x
Karlshamngraniet
Laitilarapakivi *

Geen fietser of wandelaar die
zich openlijk afvroeg wat wij op

de dijk aan het doen waren.
Behalve een Frans en een

Engels echtpaar. De Engelsman
was geoloog. Hij wist wat een
man met een hamer op een

dijkhelling met stenen
betekende.

21. Laitilarapakivi’s, een bijzondere groep rapakivigranieten in de dijk.
Zie toelichting. 

Veel mylonietgneizen, sommige myloniet ogengneis
Diabaasgabbro *
Filipstadgraniet, enorm brok 
Mylonietgneis *
Veel myloniet ogengneizen met veldspaatporfyroblasten * aangevoerd

Opmerking: 
Dit dijktraject is samensgesteld uit een grote aantal uit het buitenland 
aangevoerde rotsblokken van gneis, myloniet ogengneis en nebulietische 
migmatiet. De gesteenteblokken bezitten in veel gevallen een opvallende 
gestreept uiterlijk. Ze zijn lichtkleurig, vaak oranjegrijs tot roodachtig van 
kleur, met verspreid in het gesteente talrijke kleinere en grote ‘ogen’ van 
kaliveldspaat. In de geologie noemt men deze amandelvormige en/of afgerond
tabletvormige veldspaten porfyroblasten. 



  

  

  

Langs de Uitdammerdijk werden ter hoogte van het Kinselmeer, verspreid in de zwerfsteenzone bovenaan
het dijktalud, een aantal bruinachtige, rose en oranje rapakivigranieten gevonden. Deze waren afwijkend

van die van de Aland-eilanden in Zuidwest-Finland. De aangetroffen pyterlietische rapakivitypen zijn
hierboven afgebeeld. Ze komen het meest overeen met die welke in het noordelijke deel (Laitila) van het
Nystad rapakivimassief op het Finse vasteland voorkomen. De overige meer bruinachtige rapakivitypen

doen vermoeden dat het herkomstgebied mogelijk op de bodem van de noordelijke Oostzee gezocht dient
te worden. Helaas zijn hiervan geen vergelijkingsmonsters aanwezig. 

De zwerfstenen zouden uit Zuidwest-Finland kunnen komen, een herkomst uit Estland is wellicht
waarschijnlijker. De rapakivi’s werden in het dijktalud vergezeld van Ordovicische kalkstenen die alleen in

en in de naaste omgeving van Estland voorkomen. In één van de geelbruine kalkstenen werd een
tabulate koraal aangetroffen (Eocatenipora). Deze is afkomstig uit de Lyckholmerkalksteen van Estland of

komt uit de onderzeese voortzetting van deze kalksteenlaag op de Oostzeebodem.



22. Meer informatie over porfyroblasten. Zie toelichting.  

23. Wat zijn nebulieten? Zie toelichting. 

Mylonietogengneis
Perniögraniet
Finse laitilarapakivi, onverweerd 2x, waarvan 1x *. Hiervan is een monster 
genomen
Pegmatiet
Veel bruine Finse laitilarapakivi’s
Myloniet ogengneis 2x waarvan 1x *
Anorthosietgabbro*
Belgische Quenastporfier. Hiervan zijn er verspreid meer in dit dijktraject 
verwerkt. De steenblokken zijn echter niet groot.
Aan de onderzijde van de dijk zijn allemaal mylonietgneizen en dito 
ogengneizen verwerkt. Grote blokken.
Myloniet ogengneis *
Loftahammer ogengneis
Alandrapakivi, verweerd
Zandsteen met Monocraterion 
Karlshamngraniet 2x met *
Bruine Laitilarapakivigraniet
Helleflint
Finse granietporfier, verweerd

Sterk verweerde Alandrapakivi
met duidelijke ovoïden waaruit de

plagioklaas door oplossing is
verdwenen. Deze zwerfsteen is

ongetwijfeld van Drentse origine.

Opmerking: 
De zwerfsteenzone in dit deel van het dijktraject (eerste 40 meter vanaf DP 
122) toont een ratjetoe aan Drentse zwerfstenen, uit het buitenland 
aangevoerde zwerfstenen en basalt. De aangevoerde zwerfstenen zijn niet 
verweerd. De indruk is dat al het verwerkte steenmateriaal uit een depot 
afkomstig is.



Rode alandrapakivi
Finse rapakivi
Rapakivigraniet 3x verweerd
Amfiboliet
Norrlandgraniet *
Bleke Finse laitilarapkivi *, onverweerd. Monster meegenomen
Diabaasgabbro *
Varberggraniet, grofkorrelig. De zwerfsteen is tussen de aangevoerde gneizen 
geplaatst.
Varbergraniet *
Laitilarapakivi *
Laitila pyterliet *
Laitila rapakivi 3x, onverweerd

Opmerking:
Verder naar onderen bestaat de dijkglooiing uit enorme grote zwerfstenen. 
Deze zwerfstenen zijn ook uit het buitenland aangevoerd.  De herkomst is 
onbekend, maar zou westkust van Zweden kunnen zijn of Polen.

Even verderop zijn tussen de grote zwerfstenen ook weer blokken met 
mylonietgneis geplaatst en verder zeer talrijke steenblokken van nebulietische 
migmatiet.

Lyckholmerkalk met de tabulate koraal Eocatenipora * Is aangevoerd.
Veel laitila rapakivigranieten
Microkliengraniet
Laitila rapakivi *
Bleke laitila rapakivi. Monster meegenomen.
Larvikiet *
Botnische gneisgraniet. Monster meegenomen.
Perniögraniet
Ordovicische kalksteen.
Lichtgele zandsteen met windabrasie en windlak
Botnische kwartsporfier. Monster meegenomen.
Filipstadgraniet *
Rapakivigranieten 3x, verweerd
Finse Laitilarapakivi
Gneis met veldspaatporfyroblasten *, aangevoerd
Lyckholmerkalksteen

Opmerking: 
Ongeveer 30 meter voor DP 123 zijn in de bovenaan gelegen zone met 
kleinere zwerfkeien vooral verweerde Drentse zwerfstenen verwerkt. Het 
percentage onverweerde keien is hier minder.

Zandsteen met windabrasie
Veel geelwitte zuidbaltische zandstenen
Ordovicische kalkstenen (aantal)



Smalandgraniet
Alandgranietporfier
Finse Laitila viborgiet *
Microkliengraniet
Ordovicische kalksteen
Rapakivigraniet, verweerd
Finse Laitila rapakivi
Ordovicische of Silurische kalksteen

Vanaf DP 123:

Geelbruine westbaltische zandsteen
Syenietpegmatiet (Larvikietpegmatiet) *. Dit is een grote grijswitte kei met 
opvallend grote, langwerpige zwarte kristallen van hoornblende.

Nefeliensyenietpegmatiet is een
uitermate zeldzaam gesteente dat in
Zuidoost-Noorwegen slechts op een
paar plaatsen kleine voorkomens

vormt.

Nefeliensyenietpegmatiet, detail. De
zwarte stengelige mineralen zijn van

hoornblende.



Opmerking:
Deze syenietpegmatiet werd onderaan de dijk in het talud aangetroffen. De 
witte kleur en de zwarte vlekken waren een aanwijzing dat we hier met een 
Zuid-Noors gesteente te maken hadden, afkomstig uit het Oslogebied. Bij 
nadere beschouwing bleek dat het hoogstwaarschijnlijk om een 
larvikietpegmatiet gaat. Het mineraal nefelien kon zo op het oog niet ontdekt 
worden. De vrij sterke verwering maakt herkenning van nefelien bij weinig 
kristallen van dit mineraal niet makkelijk. Indien nefelien aanwezig is, dan 
spreken we van een nefeliensyenietpegmatiet.

De steen ziet er uit als een zwerfkei, maar kan onmogelijk uit Nederland 
afkomstig zijn. Ook een herkomst uit Duitsland is verwaarloosbaar klein. 
Aangezien in de dijkglooiing geen enkel ander type gesteente gevonden werd 
dat uit dezelfde landstreek in Zuid-Noorwegen stamt, is een herkomst uit 
Noord-Jutland in Denemarken evenmin waarschijnlijk. Ook daar behoren 
nefeliensyenietpegmatieten tot een curiositeit onder zwerfstenen.

Larvikietpegmatiet en nefeliensyenietpegmatiet komen uitsluitend voor langs 
de Langesundfjord in Zuid-Noorwegen. Ze zijn goed bekend van een paar 
kleine eilandjes in deze fjord, onder meer het eiland Laven bestaat vrijwel 
geheel uit dit opvallende gesteente. Een bezoek aan dit eiland is toegestaan, 
het meenemen van hamers is strikt verboden! Ook bij Tvedalen, zuidelijk van 
Larvik is dit gesteente ontsloten. Verder in Scandinavië komt dit gesteente 
nergens voor.

Gesteentekundig en als dijksteen is dit een heel bijzondere vondst, een unicum
zonder meer! Hoe de kei en in welk gezelschap deze naar de dijk is gekomen 
zal wel een raadsel blijven.

Veel pegmatieten. Zijn aangevoerde steenblokken uit de kuststreek van Zuid-
Zweden.

Alandrapakivi, verweerd
Filipstadgraniet, verweerd
Geelbruine westbaltische zandsteen met windabrasie *
Alandrapakivi, verweerd
Porfierische microkliengraniet

Opmerking:
In dit deel tussen DP 123 en 124 komen relatief veel verweerde 
rapakivizwerfstenen voor. Deze zijn ook gezien het sortiment afkomstig uit 
Drenthe.  

Hagagraniet, verweerd
Rode alandrapakivi, verweerd
Veel verweerde rapakivigranieten
Veel migmatietblokken
Laitila rapakivigraniet, bleek type, onverweerd
Zandsteen met windabrasie



Kwartsietische zandsteen, geelwit
Filipstadgraniet
Perniögraniet
Finse laitila rapakivi 3x
Botnische gneisgraniet, onverweerd
Aantal rapakivigranieten
Zandsteen, lichtkleurig met windabrasie
Gelaagde zandsteen, lichtkleurig
Karlshamngranietblokken 7x aangevoerd, gneisachtige typen
Porfierische kökar rapkivi, verweerd, 4x brokstukken van grote zwerfsteen
Veel gneisgranieten
Alandrapakivi, verweerd 7x
Bleke zandsteen
Karlshamngneisgraniet
Grote Pyterliet van Kökar
Grijze westbaltische zandsteen
Porfierische kökar rapakivi, 3x brokken van een zwerfsteen, waarvan 1x met *
Filipstad granietblokken, aangevoerd materiaal
Vehmaagraniet*, ligt in spatzone
Porfierische kökar rapakivigraniet. 
Kalksteen, Ordovicisch type Lyckholmerkalksteen Estland

 In het dijktraject met de
bruinachtige Laitila

rapakivigranieten kwamen ook
talrijke door korstmos

zwartgevlekte kalkstenen voor. Op
het breukvlak blijkt dat het hier
het om Ordovicische kalkstenen
gaat. Het merendeel is van van

Lyckholmerkalk uit Estland.

Gneisgraniet
Karlshamngneisgraniet*, 5 blokken bij elkaar
Porfierische kökar rapakivi  
Veel alandrapakivi’s, verweerd
Geelwitte westbaltische zandsteen, windkanter *
Porfierische Kökar rapakivi
Alandrapakivi, heel groot  zwerfsteenexemplaar*
Vanevikgraniet



Finsegranietporfier

Opmerking 1:
Porfierische Kökarrapakivi
De grote blokken van roodoranje porfierische Kökarrapakivi behoren alle tot 
één bijzonder grote zwerfkei. In de dijkglooiing zijn van dit gesteente maar 
liefst 10 brokstukken gevonden. 
Bekend is dat dit type rapakivigraniet in het Hondsruggebied in Oost-Drenthe 
veel voorkomt, ook als hunebedsteen en in de vorm van grote losse 
zwerfsteenblokken. Bij de plaatsen Ees en Odoorn liggen van exact hetzelfde 
type porfierische rapakivi twee enorme zwerfstenen. Die bij de Poolshoogte in 
het staatsbos bij Odoorn meet zeker een meter of vier in doorsnede. De 
afgeronde porfierische Kokarrapakivigraniet in de zandzuigplas Tussen Exloo 
en Buinen is van dezelfde grootte. Dergelijke typen rapakivi’s zijn door hun 
grootkorrelige structuur met buskruit tamelijk makkelijk in blokken te breken. 
Het uitgraven en transporteren was destijds geen optie. Dergelijke keien 
werden ‘an Ort und Stelle’ een kopje kleiner gemaakt.

Opmerking 2:
Karlshamngneisgraniet en nebulietgneis
In de dijkglooiing zijn behalve zwerfstenen opvallend veel grote steenblokken 
van een grofkorrelige graniet verwerkt. Het gesteente is door de gerichtheid 
van de mineralen als gneisgraniet te herkennen. Uiterlijk en mineralogische 
samenstelling maken duidelijk dat we hier met een gesteente te maken 
hebben die aan de Zuid-Zweedse oostkust in de omgeving van de stad 
Karlshamn moet zijn gewonnen. Ook de talrijke steenblokken van 
oranjekleurige nebuliet zullen van dezelfde locatie afkomstig zijn. Meer info 
over nebulietgneis, zie onderaan dit verslag.

Grijze migmatietgneis met
lichtkleurige nieuwvormingen van

granietische samenstelling.

Grijze revsundgraniet, verweerd *



Filipstadgraniet
Alandrapakivi, groot exemplaar
Rode jotnische zandsteen 2x
Rapakivigranieten 6x verweerd
Grote gneisblokken, aangevoerd
Nebulietische gneizen, meest oranjeachtig, aangevoerd
Botnische gneisgraniet
Porfierische gabbro *

Opmerking:
Waar het in de dijkglooiing zwerfstenen betreft, zijn de talrijke verweerde 
exemplaren hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit Drenthe. Het 
zwerfsteengezelschap is typisch Oost-Baltisch van samenstelling en daarmee 
karakteristiek voor het Hondsruggebied. De rode Jotnische zandstenen, die 
gevonden zijn, versterken het Oost-Baltische karakter. De aanwezigheid van 
lichtkleurige zandstenen, waarvan sommige met levenssporen, duiden ook in 
dit geval op een herkomst uit het Hondsruggebied aan weerszijden van het 
Oranjekanaal in die provincie. De kans is echter groot dat op de 
verzamelplaatsen van keien voordat deze per schip naar de dijken werden 
getransporteerd, vermenging van zwerfsteenpartijen heeft plaatsgevonden. 
Een deel van de keien kan en zal van de oostelijke Hondsrug afkomstig zijn, 
een ander deel heeft meer kenmerken uit het westelijke deel van het 
Hondsruggebied.

De vrij sterke verweringsgraad
van de dijkstenen maakte

duidelijk dat deze uit Drenthe
afkomstig zijn.

EA-10a Dijktraject vanaf DP 124

Rapakivi’s, verweerd
Nebulietische gneizen, veel grote blokken
Zandsteen met levenssporen



Geelwitte westbaltische zandsteen
Smalandgraniet
Grijze revsundgraniet
Rode jotnische zandsteen

Opmerking:
Grootkorrelige graniet, type Varberg
Ongeveer tien meter voorbij paaltje 124 vindt een overgang plaats naar 
steenblokken van grof- tot grootkorrelige hoornblendegraniet. Het graniet is 
van het type Varberg dat ook iets noordelijker in de dijkglooiing van de 
Uitdammerdijk werd aangetroffen. Het gezelschap Varberggranieten bevindt 
zich ongeveer tegenover oude dijkpaal 34. Het betreft hier aangevoerd 
steenmateriaal van de westkust van Zuid-Zweden.     

Het lijkt erop, alsof het hier langs de Uitdammerdijk gaat om partijen steen die
per schip zijn aangevoerd van een bepaalde locatie in Zuid-Zweden.
De variatie aan typen gesteenten en de hoeveelheid steenblokken lijkt overeen
te komen met afzonderlijke scheepsvrachten.

Varberggraniet, 25x waarvan een met *
Veel verweerde rapakivi’s
Microklien graniet
Rode Jotnische vlekkenzandsteen *
Pyterliet, sterk verweerd
Alandgranietporfier, verweerd
Microkliengraniet 2x
Alandrapakivi *, verweerd
Varberggranieten, nog tientallen blokken
Pegmatiet
Kwartsietische zandsteen
Jotnische zandsteen
Biotietgneis *

Opmerking:
De dijkstenen raken gaandeweg steeds sterker begroeid met korstmossen. 

Donkere hoornblendegneizen 10x. Betreft aangevoerde gesteenteblokken. De 
stenen daarboven in het dijktalud bestaan uit:

Alandrapakivi’s verweerd
Vanevikgraniet
Grijze zandsteen met windabrasie
Geelbruine westbaltische zandsteen
Smalandgraniet
Norrlandgraniet
Lichtkleurige westbaltische zandsteen 5x
Anorthosiet, grijs (klein stuk)
Smalandgraniet
Bornholmgraniet *



Smalandgraniet
Perniögraniet
Varberggraniet
Zandsteen
Perniögraniet
Gabbro
Rapakivigraniet
Smalandgraniet
Jotnische zandsteen rood

Opmerking: 
In dit dijktraject komen heel weinig rapakivi’s voor. Ueberhaupt weinig 
gidsgesteenten. Er is sprake van een mix van zwerfstenen. Grote aangevoerde
steenblokken ontbreken. Dijkbekleding bestaat meest uit relatief kleine 
zwerfstenen. 

Smalandporfier
Helleflint
Smalandgraniet, gedeformeerd
Anorthosiet, grijs
Grijsgele zandsteen
Rapakivigraniet
Adakgraniet *
Grijze nystadgraniet
Venjanporfieriet
Alandrapakivi, heel groot exemplaar
Hardeberga zandsteen 2x
Zandsteen met Diplocraterion, westbaltisch *

Hardeberga- (Zweden) of
Balkazandsteen (Bornholm) met

levenssporen.

Deze grijswitte kwartsietische
zandsteen in bovenaanzicht toont

doorsneden van U-vormige
graafgangen. Beide uiteinden van
de graafgang zijn door verdikking

duidelijk te zien. Dit Vroeg-
Cambrische zandsteentype stamt

uit Zuid-Zweden en het
Oostzeegebied bij het Deense

eiland Bornholm. 

Geelwitte zandsteen, windkanter
Alandgrapakivi



Laitilarapakivigraniet 
Smalandgraniet
Grijze revsundgraniet
Rapakivigraniet

Opmerking: 
In het dijktalud is sprake van een ratjetoe aan stenen. De steenblokken 
bestaan uit zowel aangevoerde steenblokken als uit zwerfstenen. Hiervan is 
een substantieel deel van Drentse origine. Ook komen onverweerde 
zwerfstenen in het talud voor. De stenen in dit dijktraject komen blijkbaar van 
diverse vindplaatsen en herkomstgebieden.

EA-10a Traject Uitdammerdijk vanaf rode paaltje 125

Opmerking vooraf: 
In dit dijktraject grote en kleine zwerfstenen door elkaar verwerkt.

Varberggraniet 12 x aangevoerd
Perniögraniet *
Rapakivigraniet
Karlshamngraniet, tientallen steenblokken bij elkaar, vermoedelijk 
aangevoerde scheepslading.
Siljangraniet *
Gele westbaltische zandsteen met sikkelbreuken. Bijzonder fraai exemplaar* 

Karlshamgraniet is een
lichtkleurige, porfierische graniet

met fraaie oranjekleurige
eerstelingkristallen van

kaliveldspaat. Deze graniet komt
voor aan de Zuidoostkust van

Zweden.

Varberggraniet
Rapakivigraniet, omgeven door blokken gneisachtige Karlshamngraniet
Bornholmgraniet *
Filipstadgraniet, groot exemplaar
Alandgraniet



Lagengneis *, aangevoerd
Migmatiet *, aangevoerd steenblok
Zuidzweedse myloniet ogengneis
Geelbruine westbaltische zandsteen
Vastervik vlekkengneis
Varbergraniet
Veel migmatieten, meest roodachtig oranjekleurig. Aangevoerd materiaal. Zou 
weer een scheepslading kunnen zijn.
Smalandgraniet 3x
Rapakivigraniet 2x
Zandsteen, geelwit
Veel migmatietblokken, aangevoerd
Alandrapakivi, heel groot exemplaar
Karlshamngraniet

Harde kwartsietische zandsteen
met drukbarsten. Deze cirkel-
en hoefijzervormige barsten
ontstaan door drukbelasting

van een zeer dik pakket ijs met
ingevroren grote zwerfstenen.
De barsten ontstonden toen de
zandsteen nog deel uitmaakte
van de rotsbodem, waar het
gletsjerijs overheen bewoog.

EA-10a traject Uitdammerdijk tussen DP 126 en 131

Opmerking: 
De dijkglooiing toont veel aangevoerde steenblokken van gneizen, rode 
gneisgranieten vermengd met zwerfstenen. Aangevoerd materiaal heeft de 
overhand. Stenen zijn over het algemeen sterk begroeid met grijze 
korstmossen. Determinatie is hierdoor moeilijk.

Hammarudda granietporfier *
Alandrapakivi
Buizenzandsteen groot exemplaar
Smalandgraniet
Filipstadachtige graniet, 3x waarvan 1 met *



Blekingegraniet *
Bornhomgneisgraniet *
Gabbro*
Conglomeratische gele zandsteen *
Hoornblendegneis
Rode rapakivigraniet, verweerd
Diabaas 2x
Smalandgraniet
Smalandignimbriet *, hiervan monsters genomen
Pegmatiet *, aangevoerd
Rode vaxiögraniet

Opmerking: 
In het dijktalud zijn opvallend veel steenblokken van migmatiet en gneis 
aanwezig. Type gneis en migmatiet wijken af van eerdere trajecten bij Uitdam.
Het gaat hier ook duidelijk om aangevoerd materiaal. Over de herkomst valt 
niets met zekerheid te zeggen.

Granietblok met kwartspegmatietader
Pegmatiet *, enorm blok
Vlekkenzandsteen
Smalandgraniet
Uppsalagraniet *
Karlshamgraniet
Zandsteen met scheve gelaagdheid (kleine steen) *
Porfierische rapakivi van Kökar *
Alandrapakivi, heel groot exemplaar
Kwartsiet uit Zuid-Zweden
Roze zandsteen *
Norrlandgraniet *
Myloniet ogengneis *
Sorselegraniet *
Gneis met relictgelaagdheid *
Smalandgraniet
Karlshamngneisgraniet 3x, aangevoerd
Smalandgraniet 3x
Porfierische gabbro
Rapakivigraniet *, Oost alandtype
Migmatietgneis *
Vlekkenzandsteen Zuid-Zweden
Hardebergazandsteen *, heel groot
Bruine Oostzeekwartsporfier *
Geplooide migmatietgneis

Opmerking: 
Vlak voorbij DP 127 is zeer veel zuilenbasalt in het dijktalud verwerkt. 
Vervolgens allemaal aangevoerde brokken biotietgneis en gneisgraniet. De 
steenblokken zijn door korstmos bedekt en daardoor vrijwel onherkenbaar. 



Even verderop komen veel steenblokken voor van graniet en migmatiet. Het  
vermoeden is dat deze steenblokken aangevoerd zijn uit Zuid-Zweden.

Myloniet ogengneis *, aangevoerd
Rapakivigraniet
Porfierische rapakivi van Kökar *
Alandrapakivi’s 3x
Rode zandsteen
Pegmatiet *
Rode vaxiograniet
Smalandgraniet
Buizenzandsteen *
Diabaas met schaalvormige verwering
Karlshamngraniet
Aplietgraniet
Myloniet ogengneis *
Alandrapakivi
Biotietgneis
Muscovietpegmatiet *

Opmerking: 
Na DP 128 is sprake van een mix van aangevoerde steenblokken en 
zwerfstenen. Deze laatste zijn zowel verweerd als onverweerd. Kortom een 
ratjetoe. Zwerfstenen gemengd met aangevoerde breuksteen. 
De indruk is dat dit steenmateriaal afkomstig is uit een steendepot, waar, 
gezien de opslag, stenen van verschillende herkomst met elkaar vermengd zijn
geraakt. 

Bruine rapakivigraniet, aangevoerd onverweerd
Alandrapakivi, grote zwerfsteen en sterk verweerd
Anorthosiet, tientallen grote en kleinere blokken, samen met veel migmatieten 
en nebulitische graniet.

Opmerking:
Witte anorthosiet
De anorthosietblokken in het dijktalud reiken tot voorbij DP 129. Het 
anorthosiet bestaat voornamelijk uit een grijs kleurtype met lichtgroene 
banden erin. Het gesteente is middel- tot grofkorrelig, nooit grootkorrelig.  
Circa 40 meter voorbij DP 129 houden de anorthosieten op.

Halverwege DP 129 en DP 130 weer veel anorthosiet, zeker 15 steenblokken. 
Ongeveer 60 meter voor DP 130 houden deze op. De clustering van 
steenblokken van dezelfde soort doet vermoeden dat hier sprake is van 
scheepsladingen aangevoerd materiaal. Vlak voor DP 130 liggen in het 
dijktalud weer tientallen blokken anorthosiet. In de bocht bij DP 130 werd 
witte en groenwitte anorthosiet aangetroffen. Voorbij de bocht zeer veel grijze 
anorthosietblokken. 



De witte blokken anorthosiet zijn afkomstig uit het Rogaland in Zuidwest-
Noorwegen, noordwestelijk van de plaats Hellvik. Hier bevinden zich 
momenteel een drietal steengroeven waar dit opmerkelijk witte en groenwitte 
gesteente geëxploiteerd wordt. De witte kleur van de plagioklaas ligt aan de 
samenstelling ervan. Het is andesien en lokaal zelfs oligoklaas, terwijl de 
plagioklaas in de grijze anorthosiet wat basischer is. Een heel bijzondere 
ontdekking dit.

Rogaland in Zuidwest-
Noorwegen is het brongebied
waar alle anorthosietblokken

die in de Markermeerdijk
verwerkt zijn, vandaan

komen. De vuilgrijze rotsen
zijn in de laatste ijstijd door
het gletsjerijs afgeschuurd.
De anorthosietrotsen zijn
grotendeels onbegroeid.

In en voorbij de kromming in de dijk bij DP 131 liggen in het dijktalud veel uit 
Scandinavië aangevoerde blokken migmatiet, biotietgneis en gneisgraniet. Ook
liggen hier een paar enorme blokken nebulietische migmatiet, alle drie van 
hetzelfde type.

Noordbaltische rapakivigraniet.
Deze porfierische rapakivigraniet

is afkomstig van het Noord-
Baltische rapakivivoorkomen dat
op de bodem van de noordelijke
Oostzee aanwezig is. Nergens in

deze waterwereld komt gesteente
aan de oppervlakte. Het weinige
voorkomen in de dijktaluds van

de Markermeerdijk is een
aanwijzing dat de eerder

gevonden bruine
rapakivizwerfstenen niet ook daar
vandaan komen, maar afkomstig

zijn uit het veel noordelijker
gelegen Nystadmassief (Laitila) in

Zuidwest-Finland.



Rapakivigraniet
Smalandgraniet
Anorthosiet 5x
Amfiboliet 4x, ook aangevoerd. 
Weinig rapakivigranieten
Varberggraniet/charnokiet, aangevoerd
Rapakivigraniet 4x
Myloniet ogengneis
Smalandgraniet
Filipstadgraniet 2x
Smalandgraniet
Nexö zandsteen met ringvorming. Ontkleuring?
Lichtkleurig  zandsteen, windkanter
Aplietgraniet
Rönnegraniet *
Alandkwartsporfier *
Rapakivi, heel groot, aangevoerd
Karlhamngraniet *
Angermanlandrapakivi *
Alandgranofier
Rapakivigraniet van Oost-Aland onverweerd, aangevoerd. 2X
Microkliengraniet *
Alandrapakivi, aangevoerd.
Sormlandgneis met granaten *

De tientallen knobbelzwanen
langs de dijk hadden het knap
druk met verzamelen en eten
van waterplanten die op de
bodem van het Markermeer

groeiden. 

EA-10b Traject Uitdammerdijk tussen DP 131 tot voorbij DP 
135. 

Het dijktalud is aanvankelijk bekleed met Duitse zuilenbasalt. Een kleine 
zeventig meter voor DP 136 liggen er weer zwerfstenen, vermengd met 
aangevoerde steenblokken migmatiet en Belgische quenastporfier.



                       Larvikiet                                                            Larvikiet, detail

Nordmarkiet 5x 1x *
Rhombenporfier, Kolsastype *
Rhombenporfier
Ekeriet 3x, waarvan 1x *
Larvikiet 2x, waarvan 1x *
Quenastporfier, talrijke blokken verwerkt
Zandsteen met drukbarsten*
Alandrapakivigraniet*
Pyterliet *
Larvikiet *, heel groot exemplaar
Drammengraniet 2x *
Nordmarkiet *
Larvikiet
Oslobasalt *
Veel quenastporfieren
Ekeriet  

  

                      Rhombenporfier                                           Rhombenporfier, Kolsas-type, detail



                 Drammengraniet                                                                Nordmarkiet

Aan weerszijden van de vis/zwemsteiger bij de Watersportvereniging De Doordrijvers aan het Kinselmeer
lagen in het dijktalud opmerkelijk veel grote zwerfsteenblokken van Oslogesteenten. Uit de vorm bleek

duidelijk dat het om zwerfstenen gaat. Gezien het aantal en het sortiment lijkt dit een scheepslading met
stenen te zijn die aan de kust in Zuidoost-Noorwegen geladen is. Het kunnen zwerfstenen zijn uit de

bekende Ra-morene, die op het eind van de laatste Weichsel-ijstijd in Zuid-Noorwegen aan de voorrand
van het landijs is gevormd. Deze morene snijdt de kustlijn in Zuid-Noorwegen.

Larvikiet, enorm groot blok
Nordmarkiet
Amfiboliet met pegmatiet *
Biotietgraniet rood *
Veel migmatieten
Larvikiet enorm groot blok *
Loftahammer gneisgraniet
Ekeriet*
Larvikiet/nordmarkiet *
Grijze larvikiet
Normarkiet 4x
Larvikiet met overgang naar pegmatiet. Fluïdale structuur in larvikiet *
Regtangelporfier*
Ekeriet, heel groot exemplaar *
Drammenrapakivi *
Grimstadgraniet *
Nordmarkiet
Doornikse kalk *, enorm blok. 
Uppsalagraniet *
Kegelzandsteen *, heel mooi exemplaar 

24. Zwerfstenen uit Noorwegen. Zie toelichting. 

Opmerking: 
Een unieke vondst: fossiele levenssporen in zandsteen
In het talud werd een grote geelbruine kwartsietische zandsteen opgemerkt 
waarvan het oppervlak getekend was door talrijke grote en kleinere ringen. De
eerste gedachte was dat het ontkleuringsringen waren. Deze kom je in 



zandsteen wel meer tegen. Vaak zijn ze het gevolg van kleurreacties, die 
veroorzaakt zijn door straling van radioactieve zandkorrels die in het centrum 
van de ringen aanwezig zijn. Deze ringen waren echter anders. Het blijken 
doorsneden te zijn van zeer oude levenssporen. De ringen zijn doorsneden van
kegelvormige structuren die door onbekende organismen in een kustnabij 
leefmilieu in zeebodemzand zijn gegraven. De ouderdom van kegelzandsteen 
is Vroeg-cambrium, ongeveer 540 miljoen jaar geleden. 

Kegelzandsteen en andere zandstenen met levenssporen zijn afkomstig uit de 
kuststrook in Zuidoost-Zweden en aansluitend op de bodem van de 
aangrenzende Oostzee tot het Deense eiland Bornholm. Opvallend is dat in de 
onderbouw van de kerktoren van Aakirkeby op Bornholm een drietal fraaie 
kegelzandstenen ingemetseld zijn. Elders op de Markermeerdijk zijn op 
verschillende plaatsen zandstenen met levenssporen gevonden: Diplocraterion,
Monocraterion en Scolithos. Deze sporenfossielen hebben dezelfde ouderdom 
als die in kegelzandsteen. 

Kegelzandsteen met zijn karakteristieke 
ronde doorsneden van breed 
kegelvormige graafsporen. 

Kegelzandsteen is een Vroeg-Cambrische,
geelbruin gekleurde kwartsietische
zandsteen. De veroorzaker van deze
levenssporen is onbekend, misschien zijn
het nestkuilen van trilobieten. 



Vergeleken met Scolithos, Diplocraterion en andere zijn zwerfsteenvondsten 
van kegelzandsteen uiterst zeldzaam. Hier komt bij dat de kegelstructuren zich
in de zandsteen soms nauwelijks aftekenen. De ronde structuren in deze 
dijksteen zijn echter bijzonder duidelijk. Voor zover bekend is dit de grootste 
en tevens mooiste zwerfsteen van kegelzandsteen die in Nederland gevonden 
is. Een unieke vondst derhalve.

Alandrapakivi
Blekingegraniet
Smalandgraniet 2x
Gneisgraniet, groot blok
Upplandgraniet
Karlshamgraniet aangevoerd
Vanevikgraniet
Veel migmatieten
Smalandgraniet 2x
Vaxiögraniet
Perniögraniet 2x
Quenastporfier verschillende blokken

Het vervolgtraject tot paal DP 138 bestaat uit zuilenbasalt en Quenastporfier. 
Het viel op dat de steenblokken hier op een ietwat slordige wijze zijn geplaatst.
 

EA- 11, EA-12 en EA-13 traject Uitdammerdijk-
Durgerdammerdijk ( DP 139 tot DP 166)

Het dijktalud langs dit dijktraject bestaat hoofdzakelijk uit zuilenbasalt.  Alleen 
tussen de dijkpaaltjes DP 162 – DP 165 in Durgerdam zouden zwerfstenen 
aanwezig zijn. Bij de inventarisatie hebben wij dit helaas niet kunnen 
vaststellen. Het hele traject van de Durgerdammerdijk is zwaar begroeid met 
riet en andere planten. Geen steen te zien. De zwerfstenen die tussen het riet 
op de overgang naar het water lagen zijn volstrekt onherkenbaar. 

 

  



Helemaal aan het eind bij het zeer kleine strandje bij de parkeerplaats, iets 
voorbij DP 165 lagen een aantal zwerfkeien. Hiervan bleken drie zwerfstenen 
van roodachtige rapakivigraniet te zijn. Verder werd een geelwitte 
kwartsietische zandsteen gevonden.

 

     De laatste stenen van de Markermeerdijk                          Een Alandrapakivi op zijn retour

                               

                                          De laatste aantekeningen. De klus zit er op. 



Toelichting en achtergrondinformatie over de 
geïnventariseerde en onderzochte dijkstenen 

De nummering van de hoofdstukken komt overeen met die in het 
verslag.

1: Zwerfstenen uit het Oslogebied in Noorwegen
Het aantal gemarkeerde stenen in dit deeltraject is vrij hoog. Dit komt omdat 
de dijkstenen er goed herkenbaar uitzien, ook in droge toestand. Het met verf 
gemarkeerde sortiment keien geeft een goed beeld van de variatie aan 
steensoorten die in ijstijd met de gletsjers uit Scandinavië zijn aangevoerd. De
‘exotische’ uit Noord-Jutland afkomstige zwerfstenen, die door het landijs uit 
het Zuidnoorse Oslogebied in Noorwegen zijn aangevoerd, dateren uit de 
laatste ijstijd (Weichselien). De meerderheid van de overige keien betreft 
zogenaamde oergesteenten. Ze hebben een ouderdom die varieert van 2000 
tot ongeveer 1100 miljoen jaar.
 
Gerekend vanaf Visserseiland zijn in het dijktalud tot iets voorbij DP9 relatief 
veel zogenaamde Oslogesteenten aangetroffen. Dit zijn stollingsgesteenten 
zoals graniet, syeniet, porfier en dergelijke. Deze stenen zijn afkomstig uit een
50x200 kilometer lange strook gebied rond de Noorse stad Oslo in Zuid-
Noorwegen. Uit dit gebied stamt een reeks gesteenten die in de Perm-periode, 
ca. 298 – 270 miljoen jaar geleden, zijn ontstaan. De samenstelling van deze 
Noorse gesteenten varieert van basisch tot zuur. 

Afhankelijk van hun ontstaanslocatie in de aardkorst of aan het aardoppervlak 
komen in het Oslogebied dieptegesteenten ofwel plutonieten voor, naast 
subvulkanische gesteenten die hogerop in de aardkorst in spleten en scheuren 
van al aanwezige gesteenten zijn gekristalliseerd. Daarnaast komen op 
uitgebreide schaal vulkanische gesteenten voor. Van deze laatste is 
rhombenporfier als zwerfsteen het bekendst. Verder zijn uit het Oslogebied 
talloze ignimbrieten bekend. Dit zijn eveneens vulkanische gesteenten die bij 
zeer heftige, explosieve vulkaanuitbarstingen ontstaan. 

Heel bijzonder is de groep van Drammengesteenten. Onder deze meest zeer 
lichtkleurige silicarijke (=zure) gesteenten komen structuurvarianten voor, die 
zeer sterk overeenkomen met rapakivigranieten. Van enige verwantschap is 
echter geen sprake. Alle structuurtypen die onder normale Finse 
rapakivigesteenten voorkomen, zijn representanten onder de veel jongere 
Drammengranieten die zijn gevonden. In het Oslogebied komen door de 
bijzondere ontstaanswijze mondiaal gezien bijzonder zeldzame 
gesteentesoorten voor. Sommige zijn zelfs uniek.

Zwerfstenen uit het Oslogebied komen in ons land in glaciale afzettingen 
slechts mondjesmaat voor. Veelal zijn dit rhombenporfieren. Deze laatste zijn 
lavagesteenten met opvallende, verspreid in het gesteente aanwezige 
eerstelingkristallen van veldspaat. Deze zijn vaak ruitvormig of spoelvormig. 
Vandaar ook de naam rhombenporfier. 



In het dijktraject langs de Westerdijk is opmerkelijk genoeg slechts één groot 
zwerfblok van rhombenporfier aangetroffen. Statistisch gezien is het 
vondstbeeld in de dijk met een gevarieerd sortiment aan Oslogesteenten en 
maar één rhombenporfier afwijkend. Een eventuele herkomst uit Nederland is 
op grond van de samenstelling alleen al onmogelijk. Larvikiet is na 
rhombenporfier een goede tweede in het sortiment Oslogesteenten. Van dit 
syenietisch dieptegesteente zijn in het dijktalud talrijke exemplaren 
aangetroffen, sommige zelfs van bijzonder groot formaat. Bijzonder was de 
ontdekking van een groot blok donker, groenzwart gekleurde larvikiet . Deze 
varieteit komt uitsluitend voor in een klein gebied ten oosten van de stad 
Larvik, bij Klastadt. 

De aanwezigheid in de dijk van afgeronde en afgeschuurde stenen van 
larvikiet, drammengraniet, ekeriet, nefeliensyeniet en nordmarkiet betekent 
dat we hier met zwerfstenen te maken hebben. Deze kunnen afkomstig zijn uit
Noord-Jutland (Limfjordgebied) in Denemarken. Aan de stranden daar en ook 
in het binnenland in groeves komt een sortiment Oslozwerfstenen voor die niet
of nauwelijks afwijkt van de stenen langs de Westerdijk. Het is niet onmogelijk
dat deze grote Oslokeien doelbewust door Deense stenenvissers in het 
Limfjordgebied in Noord-Denemarken met zijn talrijke ondiepe inhammen en 
steenstranden, van de bodem zijn opgevist. De methode om grote keien op te 
vissen is in Denemarken veel toegepast. Men kwam zo onder meer in het bezit
van fraaie grote stenen die tot grafsteen werden en worden verwerkt.

Evenmin is uit te sluiten dat men deze grote Oslozwerfstenen uit Zuidoost-
Noorwegen geïmporteerd heeft. De kuststreken in en langs de Langesundfjord 
en de Oslofjord liggen plaatselijk vol met zwerfstenen in allerlei formaten.

2) Zwerfstenen van Nederlandse herkomst
In de richting van het trapje op de dijkhelling langs de Westerdijk en ook daar 
voorbij, ontbreken Oslogesteenten nagenoeg geheel. De norrland / 
sorselegranieten uit Zweeds Lapland zijn meer verweerd, sommige 
rapakivigranieten ook. Ook is de gemiddelde grootte van de stenen hier iets 
geringer. Het is duidelijk dat men voor de bekleding van de dijkglooiing hier 
gebruik gemaakt heeft van Nederlandse zwerfstenen. Vermoedelijk komen 
deze stenen deels uit Oost-Drenthe (norrlandgranieten en rapakivi’s) en deels 
uit Midden-Drenthe (smaland- en upplandgranieten). Mogelijk dat de minder 
sterk verweerde zwerfstenen afkomstig zijn uit Noordwest-Overijssel en 
Zuidoost-Friesland. In het verleden heeft men vooral rond Steenwijk ijverig 
naar grote stenen gezocht en gegraven. Zwerfstenen uit die regio zijn door de 
aanwezigheid van veel keileem minder sterk verweerd dan die uit Drenthe. 
Helaas blijft dit speculeren, over de herkomst van de overige keien is geen 
zekerheid te krijgen.
 
Een curiositeit is de aanwezigheid van grote, enigszins ruwe blokken 
anorthosiet. Het betreffen duidelijk geen zwerfstenen. Anorthosiet is een bleek
licht (bruin of paars)grijs veldspaatgesteente, vrijwel zonder donkere 



mineralen. Het gesteente toont vaak een lichte zweem van paars, heel gewoon
overigens bij anorthosieten uit het gebied bij Egersund in Zuid-Noorwegen. 

In de steenhelling van de dijk bij Schellinkhout (de Nek) waren vóór de 
dijkreconstructie, een aantal jaren geleden, talrijke grote, zeer fraaie 
steenblokken aanwezig van lichtpaarse anorthosiet. Deze steenblokken zijn 
zonder twijfel aangevoerd uit de kuststreek van Zuid-Noorwegen. Zwerfstenen 
uit dat gedeelte van Zuid-Noorwegen komen in Denemarken en Duitsland niet 
voor, ook in Nederland niet. De bewegingsrichting van het Noorse landijs 
bewoog in de ijstijd in een andere richting. Een eventuele herkomst uit deze 
landen is daarmee uitgesloten. 

Zwerfstenen van anorthosiet die in ons land gevonden zijn, komen uit 
Zuidwest-Finland of noordelijker uit Angermanland (Nordingra) hoog in de 
Botnische Golf. Waarschijnlijk behoort de anorthosiet in de Westerdijk tot een 
partij uit Zuid-Noorwegen aangevoerde anorthosieten. In het (sub)recente 
verleden zullen ongetwijfeld na stormschade nieuwe stenen in de 
steenglooiingen geplaatst zijn. Stenen wellicht die men elders in depot had 
liggen. 

Verderop in het verslag wordt uitgebreid ingegaan op Noorse anorthosiet en de
herkomst en de aanwezigheid ervan op verschillende plaatsen in de dijktaluds 
van de Markermeerdijk.

Interessant zou zijn om te zien of in archieven nog documenten gevonden 
kunnen worden over de aanvoer van deze ‘Noordsche’ dijkstenen uit 
Noorwegen en Noord-Jutland en waar men deze in de voormalige 
Zuiderzeedijken toegepast heeft. Duidelijk is wel dat het hier niet om 
ballaststenen gaat. 

Opmerking: Vanwege de betere zichtbaarheid zijn belangrijke en interessante 
of zeldzame (zwerf)stenen langs de Markermeerdijk niet wit, maar met rode 
verf gemarkeerd

3) Oostbaltische zwerfsteentypen
De dijkhelling langs de Westerdijk voorbij de schouwburg is sterk begroeid met
allerlei planten, waaronder veel brandnetels, waardoor het inventariseren van 
de stenen op die plaatsen sterk bemoeilijkt werd. De meerderheid van de 
zwerfstenen in de dijkhelling is bovendien sterk begroeid met korstmossen. 
Hierdoor wordt het zicht op het soort gesteente er niet beter op. De 
zwerfstenen in de spatzone zijn volkomen begroeid met draadalgen. Alleen aan
de vormen van de keien is te zien dat het hier om zwerfstenen gaat. 
Desondanks bleek het mogelijk om langs de dijkhelling een redelijk 
betrouwbaar beeld te krijgen van het zwerfsteenspectrum.

De aanwezigheid van veel verweerde en de afwezigheid van echt grote 
zwerfstenen van Oostbaltische zwerfsteentypen, waaronder veel verschillende 
typen rapakivigraniet, maakt duidelijk dat het gezelschap dijkstenen langs dit 
gedeelte (HE-2) van de Westerdijk terug te voeren is op een herkomst uit 



Drenthe. Waar veel rapakivizwerfstenen aanwezig zijn, lijkt een herkomst uit 
het Hondsruggebied waarschijnlijk. De plaatselijke verschillen in 
soortsamenstelling die soms plotseling optreden, duiden op gescheiden 
aanvoer. Opmerkelijk is dat in het traject langs de Westerdijk geen enkel 
‘exotisch’ zwerfsteentype is aangetroffen. Met dit laatste worden zwerfstenen 
bedoeld die geïmporteerd zijn uit landen als Noorwegen, Denemarken 
(Jutland) en ook uit Duitsland. Het algemene beeld is dat we met verweerde 
en doorgaans vrij sterk gebleekte zwerfstenen te maken hebben, die in 
Drenthe aan de oppervlakte of ondiep in de ondergrond zijn verzameld.

3.1 Veel graniet en gneis en weinig zandsteen
Bij het ‘verstenen’ van de dijkglooiingen zijn in hoofdzaak kristallijne 
gesteenten (granieten, gabbro’s, porfieren en gneizen) gebruikt. Het 
percentage zandstenen is zeer gering. Een verklaring is dat grote zwerfstenen 
van zandsteen in Noord-Nederland maar mondjesmaat voorkomen. De 
gelaagdheid van zandstenen maakt dat deze steensoort makkelijk splijt als er 
krachten op worden uitgeoefend. Grote zandsteenbrokken die door het ijs uit 
het rotsverband zijn gewrikt, breken tijdens het ijsstransport al vrij snel in 
kleinere stukken.

In Oostbaltische zwerfsteengezelschappen zoals in het Hondsruggebied in 
Drenthe komen in verhouding het minste aantal zwerfstenen van zandsteen 
voor. Bovendien zijn deze zandstenen vaak roodachtig van kleur. In 
Westbaltische zwerfsteengezelschappen komen zandstenen meer voor. 
Rode, paarsrode, paarsgele zandstenen, al of niet voorzien van lichtkleurige 
vlekken zijn voorbehouden aan Oostbaltische zwerfsteengezelschappen. Grijze,
witte, geelwitte en geelbruine zandsteentypen, plus die met opvallende 
violetbruine lijnpatronen, zijn voorbehouden aan Westbaltische 
zwerfsteengezelschappen. In deze lichtkleurige, West-Baltische 
zandsteentypen komen bovendien vaak levenssporen voor van 
zeebodembewonende organismen. Deze zandstenen zijn in hoofdzaak van 
Vroeg-Cambrische ouderdom. Ze zijn afkomstig uit Zuid-Zweden en het 
aangrenzend gebied van de Oostzee.

4) De Hondsrug en zijn zwerfkeien
Bij de aanleg van de Zuiderzeedijken in Noord-Holland heeft Drenthe een 
belangrijke rol gespeeld. Uit de tot nu toe verrichte inventarisaties komt een 
beeld naar voren, dat een substantieel deel van de zwerfstenen in de 
dijktrajecten langs het Markermeer afkomstig is uit de provincie Drenthe. 

Van oudsher is bekend dat Drenthe rijk was aan stenen, vooral in de oostelijke
helft kwamen in en op de bodem bijzonder veel zwerfstenen voor. De 
aanwezigheid in het Hondsruggebied van vele tientallen hunebedden uit de 
trechterbekertijd vormt een aanwijzing voor deze stenenrijkdom. De westelijke
helft van Drenthe is veel minder met zwerfkeien bedeeld. Dit verschil heeft een
oorzaak. 



Tijdens de voorlaatste Saale-ijstijd, zo’n 140.000 jaar geleden, was de 
noordelijke helft van ons land enige duizenden jaren achtereen bedekt door 
het randgedeelte van de immens grote Scandinavische landijskap. Het 
gletsjerijs bereikte ons land op een betrekkelijk laat moment vanuit het 
noordoosten. De Saale-ijstijd liep toen al op zijn eind. De opbouw van deze 
immense landijskap op Scandinavië besloeg vele tienduizenden jaren. In 
Noord-Nederland bedroeg de geschatte ijsdikte tussen 750 en 1000 meter. In 
het centrum in Scandinavië bedroeg de dikte van de landijsmassa een 
geschatte 4 kilometer! 

In een paar opeenvolgende fasen bereikte het landijs in ons land zijn 
maximale uitbreiding. De ijsrand reikte toen over het midden van ons land 
langs de lijn iets noordelijk van Leiden via Nijmegen/Montferland richting Kleef
in Duitsland. Samen met het ijs kwam een enorme hoeveelheid gletsjerpuin 
mee naar ons land. Na het verdwijnen van het ijs bleef dit meegevoerde 
gletsjerpuin in het landschap achter. Klei, zand, grind en stenen tezamen 
vormen een wisselend dikke, taaie leemlaag die we kennen als keileem. Deze 
keileemafzetting vormt in Noord-Nederland een aaneengesloten afzetting, 
meer naar het zuiden is de keileemafzetting meer verbrokkeld. Op veel 
plaatsen in Midden-Nederland ontbreekt keileem. 

Op het eind van de Saale-ijstijd bereikte een ca 20 km brede ijsstroom Noord-
Groningen, temidden van een massa ijs, die nauwelijks meer in beweging was,
vanuit het noordwestelijke Noordzeegebied. Deze rivier van ijs bewoog relatief 
snel over de oostelijke helft van Drenthe, via Oost-Overijssel naar het 
Münsterland in Duitsland. IJsstromen zijn normale verschijnselen in 
randgedeelten van ijskappen. Op Antarctica komen ze veel voor, vooral op het 
instabiele West-Antarctica. Deze ijsstromen draineren gletsjerijs, net als 
rivieren dat met regenwater doen. Ruim 90% van al het ijs dat op Antarctica 
naar zee wordt afgevoerd, vindt plaats via ijsstromen. Dergelijke 
drainagessystemen zullen destijds ook aan de randen van de Scandinavische 
ijskap zijn voorgekomen. Alleen is daar niets zichtbaars van overgebleven, 
behalve de Hondsrug-ijsstroom omdat deze destijds over land bewoog.

Het realtief snelle voortschuiven van het ijs van de Hondsrug-ijsstroom had tot
gevolg dat de ondergrond, in de bewegingsrichting van het ijs, gedeformeerd 
werd. Er ontstonden een aantal smalle, parallel aan elkaar verlopende ruggen. 
Deze zand- en keileemruggen worden door laagtes van elkaar gescheiden. In 
dwarse richting heeft de topografie van ruggen en dalen in Oost-Drenthe een 
wasbordreliëf. Van oost naar west onderscheiden we de Hondsrug, die op zich 
in twee takken opgedeeld is, de Tynaarlorug, de Rolder- of Sleenerrug, de rug 
van Zeijen en die van Norg. Dit geheel vormt, met tussenliggende beekdalen 
en het aangrenzende Hunzedal, het huidige Hondsrugcomplex.

Deze zand/keileemruggen bepaalden waar zich vroeger mensen konden 
vestigen, waar gebouwd en geboerd kon worden en waar niet. Dorpen, 
bossen, heidevelden en zandverstuivingen vinden we op de zandruggen, in de 
laagtes ontwikkelden zich moerassige beekdalen, waar die van de Drentsche 
Aa het bekendst is. De bewoning op de zandruggen dateert al uit de vroege 



prehistorie. De bekendste uitingen hiervan zijn de talloze hunebedden op de 
Hondsrug. Deze dateren uit het neolithicum (3400-2800 j.v.Chr.). Van de 
hierbij behorende nederzettingen is tot dusver geen spoor terug gevonden.

De keileem die de Hondsrug-ijsstroom op de zandruggen in Oost-Drenthe 
achter liet, bevat een enorme hoeveelheid zwerfstenen. Op sommige plaatsen 
dolf men in de 19e eeuw meer dan 4000 kg stenen uit honderd vierkante meter
heideveld! Vooral de hogere delen op de oostelijke tak van de Hondsrug zijn 
rijk aan zwerfstenen. Dit komt door de aanwezigheid van een specifieke 
keileemlaag die de bovenste van twee keileemafzettingen vormt. Deze 
bovenste keileemlaag is extreem rijk aan zwerfstenen. Met name in het 
middendeel van de Hondsrug, rond de dorpen Gasselte, Bronneger, Borger, 
Buinen en Exloo, heeft men in de 19e eeuw op de uitgestrekte heidevelden met
veel succes naar zwerfstenen gezocht. Deze werden óf ter plaatse in de dorpen
tot steenslag geklopt voor de aanleg macadamwegen, óf men verkocht de 
keien naar het Groninger kleigebied. In de wintermaanden, als er toch geen 
werk was, konden de arbeiders met het kloppen van zwerfkeien een boterham 
verdienen.

5. Keien delven 
Gemiddeld genomen zijn de stenen langs de Westerdijk vrij sterk verweerd. 
Het oppervlak van de stenen is over het algemeen ruw, in sommige gevallen 
zelfs pokdalig en gebleekt. Dit wijst op een langdurig verblijf aan het 
aardoppervlak of in doorlatend zand. 

De samenstelling van het zwerfsteengezelschap langs het traject HE-2a tot en 
met HE-2e laat voor het overgrote deel een opvallend gelijkmatige verdeling in
soorten zien. Dit suggereert een lokaal begrensde herkomst. Het is bekend dat
in de 19e eeuw vooral in Oost- en Midden-Drenthe sprake is van een opleving 
van de steenhandel. Vooral het graven van het Oranjekanaal ontsloot 
uitgestrekte heidegebieden, met name die van het Ellertsveld, waar een 
ontzagwekkende hoeveelheid keien te vinden was. Krantenartikelen uit de 
jaren 50 en 60 van de 19e eeuw maken gewag van zoektochten op de 
heidevelden naar stenen, ook door kinderen, om in de wintermaanden nog een
stuiver te verdienen.
Naast oppervlaktevondsten werd, net als elders in Drenthe, met dunne ijzeren 
prikstokken (puntijzers) in de heidebodem naar zwerfstenen gezocht. Vond 
men er een dan werd die vervolgens uitgegraven. Boeren brachten de keien 
dan naar de verlaadplaatsen langs het Oranjekanaal. Vooral het dorp 
Schoonoord aan het Oranjekanaal, fungeerde als de centrale aanvoerplaats 
van keien. Van daar werden de keien per schip afgevoerd. 

Het Oranjekanaal maakte het transport van zwerfstenen uit Midden-Drenthe 
per schip via de Drentsche Hoofdvaart (en later ook via de Hoogeveensevaart 
en het Meppelerdiep over de Zuiderzee) naar de dijken van Noord-Holland 
mogelijk en financiëel interessant. Men vermeed zo de veel langere en 
gevaarlijker vaarweg via Groningen en Delfzijl over de Waddenzee naar Noord-



Holland. Via het Oranjekanaal zijn duizenden tonnen stenen naar Noord-
Holland vervoerd en in de zeeweringen verwerkt. 

Terzijde:
In 1859, het jaar waarin ‘On the Origin of Species’ verscheen, is ook iets 
gezegd over dijkstenen, en wel door T.C.Winkler, verbonden aan het 
Teylersmuseum in Haarlem. Aan het eind van een door hem uit het Hoogduits 
vertaald werk over geologie ‘De geologie voor beschaafde lezers bevattelijk 
behandeld’ wordt op pagina 202 en 203 geschreven:

“Gelijk de tegenwoordig vlottende ijsbergen, door het laten vallen van hunne steenvracht, de 
uitgestrekte banken van Newfoundland vormen, zo vormde het diluviale bergijs met zijn 
vlottende brokken ook eenmaal een groot deel van ons land. En dat op die wijze en misschien,
ja vrij zeker, later door water zijn voortgerold en voortgeschoven, de zwerfblokken hier 
gekomen zijn, die men keijen noemt – wie is er dien zoo iets onwaarschijnlijk voorkomt? Wie 
is er die dat liever niet wil aannemen, met alle geologen die onbevooroordeeld zien, dan te 
gelooven, zoo als sommige onkundigen doen, dat die keijen op onze heiden en 
zandverstuivingen zijn gegroeid, en dat zij nog tegenwoordig voortgroeijen. Ja zelfs jongen 
krijgen”. 

Op pagina 203 lezen we:

“Overal vindt men groote keijen op de heidevelden, ofschoon voormaals veel meer; daar de 
meesten reeds zijn weggeruimd. Somtijds zijn het aanzienlijke blokken, zooals b.v. bij Bergum
van 8640 ned. ponden zwaarte; de gesloten steen te Utrecht; de groote kei op de markt te 
Oldenzaal, enz. Deze laatste is een granietklomp, langwerpig vierkant en zeker meer dan 
10.000 ned. ponden zwaar. Tot het aanleggen van den weg van Oldenzaal tot Enschedé, werd 
er in het jaar 1843 een dergelijke verbrijzeld, die ruim 60.000 ned ponden zwaar was. Langs 
de wegen in het Twickel, bij Delden, treft men ook vele groote granietblokken aan, onder 
anderen een groote, langwerpig ronde klomp, van meer dan 14 000 ned. ponden zwaarte. 
Opmerkelijk is het eindelijk dat tegenwoordig die keijen gebruikt worden tot het maken van 
dijken  en weringen voor de zee, welke in vorige eeuwen die steenen hier heen heeft gerold en
geschoven. En dat het voor gelukkig is zulk een voorraad van keijen te bezitten; dat het 
wonen in ons land veel onpleizieriger zou zijn, dan het nu is, wanneer wij geen zeedijken 
hadden, van keijen gemaakt….”. 

Drentse veldkeien

Het Utrechts Provinciaal en Stedelijke Dagblad van 2 mei 1864 meldt hierover:

‘Men schrijft ons uit Drenthe:
Het transport van veldstenen uit de velden langs het Oranjekanaal naar Holland, dat ten 
vorige jare op vrij grote schaal plaats had, is onlangs weder aangevangen. Deze steen wordt 
vooral in Noord-Holland aan de zeeweringen gebruikt en moet, naar men ons mededeelt, goed
voldoen. De boeren, die somtijds grote moeite hebben om de steenen aan de boorden van het 
Oranjekanaal te brengen, ontvangen betrekkelijk weinig. Men kan zich een denkbeeld maken 
van de inspanning, die er aan verbonden is om de steenen uit den grond te delven en naar het
kanaal te vervoeren, wanneer men in aanmerking neemt dat steenen van 1 tot 2 duizend 
halve ned. ponden geen zeldzaamheid zijn. Om die reden is het laden en lossen per schip dan 
ook niet zonder gevaar’.

Zwerfsteeninventarisaties op verschillende plaatsen in Midden-Drenthe hebben
aangetoond, dat in de omgeving van het Oranjekanaal een gezelschap 
gidsgesteenten voorkomt, dat in hoge mate overeenkomt met het sortiment 



zwerfkeien in de Westerdijk langs traject HE-2. De aanwezigheid van talrijke 
rapakivigranieten, Norrlandgranieten, waaronder Sorselegraniet uit Zweeds 
Lapland, is karakteristiek voor het Hondsruggebied in Drenthe. Het westelijke 
deel van het Hondsruggebied beslaat delen van Midden-Drenthe. Schoonoord 
ligt op de zandrug van Rolde, één van de zandruggen van het Hondsruggebied.
West-Baltische zwerfsteentypen komen in dezelfde omgeving ook voor, met 
name op het Ellertsveld en verder naar het westen.

Wat verder opvalt is dat de zwerfsteenbekleding langs het gehele traject van 
de Westerdijk tot de knik ter hoogte van de kinderboerderij niet de indruk 
maakt vaak te zijn hersteld. De grote keien liggen vrij gelijkmatig in de 
steenglooiing. De dijk oogt daardoor oorspronkelijk. Verder naar het zuiden 
wordt duidelijk dat de dijk door stormen en stormvloeden meermalen flink is 
beschadigd en op verschillende plaatsen is doorgebroken. Dat dit langs de 
Westerdijk niet of minder het geval lijkt, zou kunnen komen doordat dit 
dijktraject in de luwte ligt van stormwinden uit het noordwesten en 
zuidwesten.

6. Gesteenten uit Smaland
In dit dijktraject komen veel grote zwerfstenen voor van smalandgraniet. De 
gelijknamige Zuid-Zweedse provincie Smaland, is bijzonder rijk aan granieten. 
Op talloze plaatsen komen door het ijs rond afgeschuurde grote en kleine 
rotsbulten tussen de vegetatie te voorschijn. De meeste zijn van graniet, 
afgewisseld met voorkomens van porfier en andere meest silicarijke 
vulkanieten. Ook deze porfieren komen in een grote variatie voor. 

Veel van de gesteenten in Smaland hebben in meerdere of mindere mate 
metamorfose ondergaan. Dit uit zich vooral in de hardheid en uiterlijk van de 
vulkanieten. Smalandporfieren zijn bikkelharde, splinterig brekende 
gesteenten. Nog meer dan porfieren hebben we in Smaland te maken met 
metamorfe tuffen en ignimbrieten, vulkanische gesteenten die na metamorfose
veranderd zijn in keihard, eveneens splinterig brekende helleflint. 

Helleflint is de Zweedse naam voor ‘rotsvuursteen’. Hoewel geen echte 
vuursteen deelt helleflint wel een aantal eigenschappen met vuursteen. Het 
verweert moeilijk, is keihard en breekt met een schelpachtige, splinterige 
breuk. De scherven die van het gesteente afgeslagen kunnen worden zijn, net 
als vuursteen, messcherp. In Noord-Nederland zijn op verschillende plaatsen 
Midden-Paleolithische snij- en schraapwerktuigen en vooral vuistbijlen van 
helleflint gevonden. Helleflint vormt in Smaland uitgestrekte voorkomens.

Smalandgranieten komen in soort en tal voor, de meeste zijn roodachtig van 
kleur en lijken veel op elkaar. In de zwerfsteenliteratuur onderscheidt men een
aantal verschillende gidsgesteenten uit Smaland. Deze zijn echter met moeite 
uit elkaar te houden. Het ‘regent’ overgangstypen. Men karakteriseert 
smalandgranieten daarom ook wel als ‘soldaten van hetzelfde regiment’.  
Vandaar dat bij deze inventarisatie meestal volstaan wordt met de generieke 
aanduiding Smalandgraniet.  



Een aparte groep roodachtige smalandgranieten toont geen 
deformatieverschijnselen. Het zijn doorgaans mooie, meest grof- tot 
grootkorrelige granietsoorten, die niet lang geleden door Zweedse geologen 
herkend zijn als rapakivi’s. Deze groep roodachtige Smalandgranieten bezitten 
een paar gemeenschappelijke kenmerken met rapakivi’s, waarvan de 
belangrijkste is, de aanwezigheid van twee generaties kwartskristallen. Deze 
rapakivi-achtige smalandgranieten zijn onder zwerfstenen vrij algemeen 
verbreid. Ze komen meest in Oost-Smaland voor, langs de Zweedse kust. 

7. Rapakivi’s en rapakivigranieten
Uit het zwerfsteenonderzoek van de Markermeerdijk komt naar voren dat de 
naam rapakivi onder de geïnventariseerde zwerfstenen het vaakst voorkomt. 
In absolute aantallen komen zwerfstenen van deze Finse granietsoort en zijn 
varianten het meest voor, gevolgd door granieten uit de Zuid-Zweedse 
provincie Smaland.

Bijzonder aan rapakivi’s is dat ze een makkelijk herkenbare zwerfsteengroep 
vormen. Het meest sprekend voorbeeld is Alandrapakivi met zijn 
karakteristieke ringetjestekening. Verweerde exemplaren van Alandrapakivi 
zijn in het veld vaak al van enige afstand aan deze opvallende witte 
ringenstructuur herkenbaar. 

In ons land komen zwerfstenen van rapakivi’s bijzonder veel voor. In bijna 
heel Nederland behoren ze tot het vaste zwerfsteengezelschap. We zien dit 
terug in de steenglooiingen van de Markermeerdijk. Dit en hun bijzondere 
plaats binnen de gesteentewereld maakt dat rapakivigranieten in dit verslag 
wat meer aandacht verdienen.

7.1 Wat zijn rapakivi’s? 
Een vreemde naam voor een zwerfsteensoort, maar de naam tweemaal 
uitgesproken en je vergeet deze niet snel meer. ‘Rapakivi’ betekent in het Fins 
‘kruimelige’ steen. Sommige rapakivigranieten, waaronder ook veel dijkstenen,
tonen de neiging om uiteen te vallen. Het verschijnsel beperkt zich niet tot 
Alandrapakivi’s, ook verwante granietsoorten als Pyterliet en Hagagraniet 
tonen het, maar niet allemaal.

Van Alandrapakivi’s, die zo op het oog niet van elkaar verschillen, valt de één 
in gruis uiteen, terwijl de ander geen spoor van dit verschijnsel toont. Dit 
beeld zien we ook in het vaste gesteente in Finland. Finse geologen zijn het 
erover eens, dat het een verweringsverschijnsel is, maar het 
vergruizingsproces wordt nog steeds niet goed begrepen. Wel blijkt aan veel 
gezaagde en gepolijste rapakivi’s dat deze intern doortrokken zijn van 
scheurtjes. De breukjes gaan dwars door de kristallen heen. Met chemische 
verwering heeft het niets te maken. Hoewel de kristalbinding in 
rapakivigranieten niet zo hecht is, verklaart dit niet waarom de breukjes dwars
door de kristallen lopen. Het verschijnsel zou misschien kunnen duiden op een 



deformatieproces, hoewel onverklaarbaar blijft waarom het wel of niet 
vergruizen binnen zeer korte afstand in het vaste gesteente optreedt.

Het vergruizingsverschijnsel is in Finland al eeuwenlang bekend. Men maakt er
dankbaar gebruik van om op een makkelijke manier aan steenslag en 
steengruis te komen. Het steenslag gebruikt het voor allerlei 
verhardingsdoeleinden. Rapakivigruis noemt men in Finland ‘moro’. Massief 
ogende steenbanken van rapakivigraniet kunnen op sommige plaatsen gewoon
met shovels worden weggegraven, terwijl exact hetzelfde gesteente een meter
of wat hogerop steenhard is. 

Rapakivi's vormen een familie van verwante, meest roodachtig gekleurde 
gesteenten met een granietische samenstelling. In de vaste rots in Finland 
komen tientallen variëteiten voor. Deze onderscheiden zich in kleur, structuur 
en in de verdeling van de minerale bestanddelen. Alandrapakivi is het 
belangrijkste type. Ook onder zwerfstenen komt Alandrapakivi het meest voor.
In de Markermeerdijk komt Alandrapakivi zeer veel voor. 

Naast de roodachtige tint, valt bij Alandrapakivi vooral zijn tekening van witte 
ringen op. Verweerde Alandrapakivi’s zijn op enige afstand aan deze structuur 
te herkennen. Vooral als de zwerfstenen enigszins verweerd uit de keileem 
komen, zijn de witte ringen duidelijk. De ringen worden veroorzaakt door het 
veldspaatmineraal plagioklaas. Plagioklaas kleurt bij verwering wit. Ruimtelijk 
gezien vormt plagioklaas in Alandrapakivi dunne mantels om de ronde of 
eivormige kaliveldspaten. Op doorsnede tekent de ringenstructuur zich af. 
Alandrapakivi wordt daarom wel ‘ringetjesgraniet’ genoemd.

Wat rapakivi’s vooral kenmerkt, is de roodachtige kleur. De rode kleur wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van relatief veel ijzer, dat in kleine 
hoeveelheden in de kristalroosters van de kaliveldspaat is ingebouwd. Naast 
rode en bruinrode typen komen als zwerfsteen ook oranjerode, geelachtige tot 
zelfs grijswitte variëteiten voor. 

Bijzonder is dat rapakivigranieten in verhouding tot andere granieten 
betrekkelijk veel ‘zeldzame aarden’ bevatten, weliswaar in minieme 
hoeveelheden, maar toch. Zeldzame aarden zijn metalen als cerium, 
scandium, yttrium en vele andere. Deze metalen komen vrijwel nooit 
geconcentreerd als erts voor. ‘Zeldzame aarden’ worden veel gebruikt in MP3-
spelers en mobieltjes. De miniaturisatie van deze apparaten is alleen mogelijk 
met deze metalen. Ook zijn rapakivigranieten magnetisch. Een klein 
magneetje blijft aan een Alandrapakivi kleven, een bijzonderheid in de wereld 
van granieten.

7.2 Rapakivizwerfstenen
Rapakivi’s komen als zwerfsteen in heel Midden- en Noord-Nederland voor. 
Nergens zijn ze zeldzaam. Ook in landen als Denemarken, Noord-Duitsland, 
Polen en de Baltische staten komen ze op de steenstranden zeer talrijk voor. 



In ons land worden rapakivi’s het meest talrijk gevonden in het 
Hondsruggebied in Oost-Drenthe. Bij graafwerkzaamheden en op akkers 
vormen ze vaak meer dan 80% van alle gidsgesteenten.

De variatie onder zwerfsteenrapakivi’s is enorm. Dit zien we terug in de 
Markermeerdijk. Alleen van Alandrapakivi bestaan al vele tientallen variëteiten.
In Oost-Drenthe zijn in de voorlaatste Saale-ijstijd, zo’n 140.000 jaar geleden,
miljoenen rapakivigranieten door het landijs achtergelaten. Ook elders in 
Nederland zijn rapakivigraniete,n op enkele uitzonderingen na, algemeen te 
vinden. 

Dat rapakivi’s zo bijzonder veel voorkomen, ligt aan het voorkomen van de 
vaste rots in Zuidwest-Finland. Het rapakivigebied van Aland vormt een 
aaneengesloten granietmassief van ruim 4000 km2. Het massief vormt 
letterlijk een keiharde granieten drempel op de overgang van de Botnische 
Golf naar de Oostzee. Tijdens de Saale-ijstijd bewogen enorme hoeveelheden 
landijs via de Botnische Golf over de Alandeilanden de Oostzee in en zo verder 
zuidwaarts. Gletsjerijs is in staat om in een snel tempo keiharde rotsen, 
waaronder ook graniet, af te breken. Gletsjerijs vriest aan het gesteente vast 
terwijl het beweegt. Druk en trekkracht van het gletsjerijs zijn zo hoog dat 
kleine en grote rotsblokken uit het vaste gesteente worden losgebroken. Dit 
proces noemt men ‘plucking’. De losgebroken rotsblokken worden tijdens het 
transport verder verkleind en afgeschuurd. Op deze wijze zijn vele miljarden 
grote en kleinere brokstukken als zwerfstenen in ons land afgezet.

7.3 Nog meer rapakivi’s?
De meeste rapakivizwervelingen zijn afkomstig van Åland, een archipel van 
duizenden eilanden in het uiterste zuidwesten van Finland op de overgang van 
de Oostzee naar de Botnische Golf. Hun talrijkheid als noordelijke zwerfsteen 
weerspiegelt zich in de steenglooiingen van de Markermeerdijk. In vrijwel ieder
deeltraject zijn rapakivigranieten aanwezig, soms in relatief grote aantallen.

Rapakivi's komen overigens niet uitsluitend op Åland voor. Verspreid in Noord-
en Midden-Zweden, op het Finse vasteland en in Rusland vormen 
rapakivigesteenten een aantal grote en kleine voorkomens. Het grootste 
massief ligt oostelijk van de Finse hoofdstad Helsinki, rond de Russische stad 
Viborg. Het is ongeveer 20.000 km2 groot. Een iets kleiner massief bevindt 
zich deels onder Estland en op de bodem van de Oostzee.

Behalve rapalivigranieten van Aland zijn in de Markermeerdijk ook talloze 
fraaie grootkorrelige rapakivigranieten van Kökar aangetroffen. Kökar is een 
klein satellietmassief in de noordoostelijke Oostzee, zuidoostelijk van Aland.  
Rapakivigesteenten van Kökar hebben overigens een heel ander uiterlijk dan 
die van Aland. Typische ringetjesgranieten komen er niet voor, wel veel fraaie 
granietporfieren en grootkorrelige porfierische graniettypen. Deze zijn ook in 
flinke aantallen in de dijkglooiingen aangetroffen, soms als zeer grote 
zwerfstenen zoals bij Warder. 



7.4 Oude en nog oudere gesteenten
Rapakivi’s vormen op talrijke plaatsen in Scandinavië kleine en grotere 
massieven. Deze liggen als geïsoleerde geologisch jongere ‘eilanden’ temidden 
van oudere grondgebergtegesteenten. Deze oudere gesteenten ontstonden in 
een periode van 2000 tot 1100 miljoen jaar geleden tijdens een reeks 
opeenvolgende grote gebergtevormingen. Voorbeelden van oude 
grondgebergtegesteenten zijn migmatieten en gneizen. In de dijkglooiingen 
van het Markermeer komen deze bij duizenden voor. Rapakivigranieten zijn 
vergeleken met de oudste grondgebergtegesteenten zo’n 350-450 miljoen jaar
jonger. 

Van deze ooit zo imposante gebergten is in Scandinavië niets meer over. 
Hooggebergten zijn net als oceanen slechts tijdelijke fenomenen die het 
aangezicht van de aarde bepalen. Gebergten ontstaan en vergaan. Miljoenen 
jaren na hun ontstaan is door verwering van een hooggebergte geen sprake 
meer. Er resteert een soort rompgebergte zoals we die kennen van het Zwarte
Woud, Vogezen en de Ardennen. Als ook die verdwijnen blijft tenslotte een 
zachtgolvend landschap over. Wat aan het oppervlak te zien blijft, zijn de 
wortels van deze hooggebergten. Ze bestaan uit gesteenten die soms op 
tientallen kilometers diepte in de aardkorst zijn ontstaan. Deze gesteenten 
liggen tegenwoordig over grote delen van Scandinavië aan het oppervlak. In 
de ijstijdperiode zijn deze oeroude rotsgesteenten door  gletsjerijs afgeschuurd
en afgebroken.

8. Drenthe, een stenenrijke provincie
In de Markermeerdijk is een aanzienlijk percentage Drentse zwerfstenen 
verwerkt. Behalve uit historische bronnen, wijst ook de samenstelling en 
verweringsgraad van de stenen hier op. Zijn er behalve Drenthe nog andere 
gebieden in Midden- en Noord-Nederland waar zwerfstenen vandaan komen 
die mogelijk in de dijk verwerkt zijn?

Verschillende plaatsen in noordelijk Nederland zijn rijk aan Scandinavische 
zwerfstenen. Zelfs op de Utrechtse Heuvelrug komen ze veel voor. Het 
bekende zwerfsteenmonument in de voormalige zandwinning van de NS bij 
Maarn is hiervan een voorbeeld. In de loop van de tijd kwamen bij de 
zandwinning vele honderden grote zwerfkeien te voorschijn. Omdat men er 
niets mee kon begroef men de keien in grote kuilen. Na beëindiging van de 
zandwinning zijn deze keien voor een deel weer opgegraven en verwerkt in 
een fraai vormgegeven zwerfsteenmonument. 

Ook in het Gooi kwamen vroeger veel zwerfkeien voor. Deze werden 
verzameld en gebruikt voor de versterking van de zuidelijke Zuiderzeedijken. 
Ook in de omgeving van Steenwijk is vroeger naar grote zwerfkeien gezocht.  
Verder is bekend dat op Wieringen en het aangrenzend wadgebied, op Texel 
en ook op Urk veel zwerfstenen voorkomen. Veel van deze keien werden 
gebruikt om de lokale zeeweringen te versterken. 



In de bodem van de provincies Groningen en Friesland komen bijzonder veel 
zwerfkeien voor. Alleen liggen deze vaak onbereikbaar diep begraven onder 
later afgezette zand-, veen- en kleilagen. Hoe anders was dit in Drenthe. Op 
de heidevelden in deze provincie wemelde het in de 19e en 20e eeuw van 
zwerfstenen. Men vond ze aan het oppervlak of in de bovenste bodemlaag. Dit 
was de reden dat in de 18e en 19e eeuw in Drenthe bijzonder veel zware 
zwerfkeien verzameld en verkocht zijn om daarmee de Zuiderzeedijken in 
Noord-Holland te versterken. 

Overigens gebruikte men al vanaf de middeleeuwen zwerfkeien voor allerlei 
doeleinden. Zowel in Drenthe als in het kleigebied in Groningen en Friesland 
fundeerde men in de Middeleeuwen vrijwel alle kerken op grote zwerfkeien.  
Meerdere keren gebruikte men hiervoor Drentse hunebedden als makkelijk te 
exploiteren ‘steengroeves’. Ook de gebinten van boerderijen in het noorden 
fundeerde men op zwerfkeien. 

Dat overal in Drenthe zwerfstenen voor het oprapen lagen, is al duizenden 
jaren een feit. Denk maar aan de talloze hunebedden. Deze prehistorische 
grafmonumenten bouwde men van enorme zwerfkeien die men in de nabije 
omgeving aan het oppervlak aantrof. Hunebedden zijn ongeveer 5000 jaar 
geleden gebouwd door een volk dat we gewoonlijk als hunebedbouwers 
(trechterbekervolk) aanduiden. Zij waren de eerste boeren die in vaste 
nederzettingen woonden. Vooral op de Hondsrug hebben trechterbekerboeren 
talrijke hunebedden nagelaten. Momenteel zijn er nog 53 van over. 

Niettemin is het grote aantal hunebedden op de Hondsrug in Oost-Drenthe  
een aanwijzing dat in de bodem veel stenen voorkomen. Elders in ons land, 
waar ook trechterbekerboeren gewoond hebben, zijn geen hunebedden 
aangetroffen. Men bouwde ze destijds alleen als in de naaste omgeving van de
nederzettingen ook grote zwerfstenen voorkwamen. 

8.1 De Hondsrug
De Hondsrug in Oost-Drenthe was van oudsher en is nog steeds het rijkst aan 
zwerfstenen. Nergens in ons land komen ze zoveel in de bodem voor. Vooral 
na oogstwerkzaamheden zijn op sommige plaatsen akkers bezaaid met keien. 
Ook bij graafwerkzaamheden komen soms verbazingwekkende aantallen 
stenen te voorschijn. 
Het talrijke voorkomen van zwerfstenen heeft te maken met de aanwezigheid 
van een bepaald type keileem, die tijdens de laatste fase van de Saale-ijstijd 
in het Hondsruggebied is afgezet. Eigenlijk hebben we in het Hondsruggebied 
te maken met twee keileemtypen waar zwerfstenen uit te voorschijn komen. 
Deze twee keileemlagen bedekken elkaar. Beide keilemen staan respectievelijk
bekend als Assen- en Emmenkeileem. Vooral de Emmenkeileem, die dominant 
op de oostelijk Hondsrug voorkomt, is bijzonder rijk aan zwerfstenen.

Waar de kalkrijke varianten van beide keileemsoorten aanwezig zijn, zoals op 
de Hondsrug tussen Haren en Groningen, bij Gieten en in Emmen, neemt de 
rijkdom aan zwerfstenen nog enorm toe. Dit komt door de enorme aantallen 
Ordovicische en Silurische kalkstenen. In de 140.000 jaar die sinds de 
afzetting zijn verstreken, is de keileem op de meeste plaatsen chemisch sterk 



verweerd. De ooit aanwezige kalkstenen zijn opgelost en verdwenen. In de 
tweede helft van de laatste ijstijd (Pleniglaciaal) zijn keileemafzettingen vooral 
op de hogere delen van Drenthe uitgespoeld en verstoven. Alleen de zware 
bestanddelen bleven op de ondergrond achter. Deze ongeveer 10cm dikke laag
bestaat uit grof zand, grind en stenen en wordt keizand genoemd. 

8.2 Het Goud van Drenthe
In het begin van de 19e eeuw raakte het gebruik van macadamwegen in 
zwang. Hierdoor steeg de vraag naar steenslag en gruis. Wegen, maar ook 
kleipaden en erven van boerderijen werden met steenslag verhard. Eerder, in 
de 18e eeuw verzamelde men in Drenthe al grote keien om de zeedijken mee 
te versterken. 

Ons land kent vrijwel nergens vaste rots. Drentse zwerfstenen bleken een 
goede vervanging. Deze noemde men destijds ‘keistenen’. Om steenslag en 
gruis te verkrijgen klopte men keistenen. Vooral in de wintermaanden als op 
het land niets te doen was, konden boerenarbeiders en werklozen een paar 
stuivers bijverdienen door keien te delven en te kloppen. De rijkdom aan 
zwerfkeien en de handel die dit met zich meebracht was oorzaak dat men 
sprak van het ‘goud van Drenthe’. 

Heidevelden hadden destijds vrijwel geen enkele economische waarde. Toen 
zwerfstenen geld opleverden, werden de woeste gronden door honderden 
mensen omgespit. Alle stenen ter grootte van een duivenei en meer werden 
verzameld, op hopen geworpen en afhankelijk van het doel verhandeld. 
Tijdens de landbouwcrisis van 1880 tot 1895 waren vele honderden arbeiders 
bij het opgraven, vervoer en kloppen van zwerfstenen betrokken. Zelfs 
vrouwen werden ingezet. Zij konden zich nuttig maken door met hamers 
zwerfstenen tot steenslag te kloppen. Landeigenaren, schippers, 
keihandelaren, stenenzoekers en keienkloppers verdienden zo een boterham.
Zwerfkeien groter dan 50 cm werden apart gehouden. Deze waren bestemd 
voor de Zuiderzeedijken. Dijkstenen brachten goed geld op. 

8.3 Een wereld aan stenen
Om een beeld te krijgen van de enorme rijkdom aan zwerfstenen in het 
Hondsruggebied is de situatie in de hele 19e eeuw illustratief. Van noord naar 
zuid zocht men in het Hondsruggebied intensief naar stenen, het eerst bij 
Zuidlaren en later ook bij Annen. Bij Spijkerboor aan de rivier de Hunze 
werden de keien op schepen geladen en naar alle windstreken verhandeld. 
Nadat de keien bij Annen ‘op’ waren, verplaatste het keiendelven zich 
zuidwaarts op de Hondsrug. Vooral in het gebied tussen Gasselte en 
Valthe/Klijndijk werden de heidevelden in de loop van de 19e eeuw door 
stenenzoekers omgespit. In eerste instantie was  van roofbouw sprake. De 
omgespitte heidevelden werd verwoest achtergelaten. Niemand bekommerde 
zich om de eigendomsrechten van het heideveld. Later kregen de 
Hondsrugboeren in de gaten dat zij hierdoor inkomsten misten. Vanaf dat 
moment was het keiendelven aan regels gebonden.
 



De rijkdom aan zwerfkeien op de oostelijke Hondsrugtak bij Bronneger, Buinen
en zuidelijker bij Exloo en Valthe moet enorm zijn geweest. Van Buinen is 
bekend, dat op verschillende plaatsen zoveel keien opgegraven werden, dat uit
één enkele are heideveld meermalen meer dan 4000 kg aan stenen 
opgegraven werd. In die tijd ontzag men zich ook niet om hunebedden te 
slopen. Grote keien brachten meer geld op. Men beschouwde de hunebedden 
als steengroeves waar met enige moeite een hoop geld aan te verdienen viel. 
De zwerfkeien die men hierin aantrof werden als dijksteen verkocht. 
Om de enorme dekstenen klein te krijgen liet men deze met buskruit in 
stukken springen. De steenblokken werden vervolgens naar verzamelplaatsen 
als Gasselternijveen, Buien en Schoonoord vervoerd. 

Ook bij de uitbreiding van bouwland, die in Drenthe essen genoemd worden, 
hadden boeren veel last van zwerfstenen. Hoewel de meeste stenen inmiddels 
verdwenen zijn, liggen vandaag de dag op sommige akkers nog bijzonder veel 
stenen. Op de es bij Buinen zijn in de 19e eeuw door keiendelvers onder de 
bouwvoor grote kuilen gevonden, die vol lagen met zwerfstenen. Deze kuilen 
waren eerder door boeren gegraven, waar men vervolgens de keien in liet 
verdwijnen. Zand erover en men was ze kwijt. Keiendelvers wisten er later wel
raad mee.

8.4 Zwerfkeien in de 20e en 21e eeuw
Tijdens werkgelegenheidprojecten (de werkverschaffing) in de jaren dertig van
de vorige eeuw werden in zandig Drenthe op grote schaal ‘woeste gronden’ 
ontgonnen.
Gronden die voor de landbouw ongeschikt bleken, werden economisch nuttig 
gemaakt door de aanplant van naaldhout. Veel van de grote boscomplexen in 
Drenthe dateren uit die tijd. Om in de toekomst de afvoer van zaaghout ten 
behoeve van de mijnbouw in Limburg makkelijker te maken, werden tientallen 
kilometers boswegen geplaveid met zwerfstenen. Deze stenen kwamen bij het 
handmatig omspitten van de heidevelden te voorschijn. In de staatsbossen in 
Drenthe kregen op deze manier tientallen miljoenen zwerfstenen een nieuwe 
bestemming.

Ruilverkavelingswerkzaamheden hebben vanaf eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw het Drentse landschap ingrijpend en onomkeerbaar veranderd. Ook het 
zeer afwisselende en kleinschalige Hondsruggebied ontkwam hier niet aan. Om
gewasopbrengsten te verhogen en het boerenwerk efficiënter te maken 
werden overal landbouwgronden heringedeeld en akkers vergroot. Om de 
akkergrond te verbeteren werd deze op veel plaatsen diepgeploegd. Hierbij 
kwamen vaak grote hoeveelheden (grote) keien te voorschijn. 

Ook nu nog komen op aardappel- en bietenakkers, vooral in het 
Hondsruggebied in Drenthe, bij het oogsten vaak nog talloze zwerfstenen te 
voorschijn. De huidige aantallen keien vormen echter, vergeleken met vroeger 
slechts een flauwe afspiegeling van de rijkdom aan stenen, die er 
oorspronkelijk lag. Op zwerfsteengebied is het Drentse landschap grotendeels 
uitgeruimd.



8.5 Hoe kwamen de keien hier?
Zwerfstenen in de bodem van Midden- en Noord-Nederland en daarmee dus 
ook de keien in de dijktaluds langs de Markermeerdijk, zijn afkomstig uit 
Scandinavië. De stenen zijn in de voorlaatste Saale-ijstijd, 140.000 jaar 
geleden, door gletsjerijs naar ons land vervoerd. Het kouder wordende klimaat
in deze ijstijd had tot gevolg dat op de hogere delen in Scandinavië sneeuw 
bleef liggen. Dit veranderde langzaam in gletsjerijs. Door het aaneengroeien 
van gletsjers ontstond geleidelijk een landijskap, die lin de tijd gezien groter 
en ook dikker werd. Als gevolg van de zwaartekracht bewogen de onderste 
ijslagen in de ijskap alle kanten op en bedekten geleidelijk steeds meer gebied.
Dit proces duurde tienduizenden jaren. Bij de langzame uitbreiding van de 
landijskap werd van de ondergrond in Zweden, Finland en de Oostzeebodem in
eerste instantie al het losse sediment als klei, zand en stenen in het ijs 
opgenomen. Toen dit was opgeruimd schuurde het landijs de onderliggende 
rotsbodem af en wrikte overal grote en kleinere brokken gesteente uit de 
keiharde rots.

De Botnische Golf en de Oostzee hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij 
de uiteindelijke ijsbedekking van de noordelijke helft van ons land. 
Beide zeegedeelten fungeerden als enorme ‘glijbanen’, waarlangs enorme 
hoeveelheden ijs naar het zuiden konden opschuiven. De afbuiging van de 
zuidelijke Oostzee in westelijke richting veroorzaakte dat Polen, Noord-
Duitsland, Denemarken en tenslotte ook ons land een paar duizend jaar 
achtereen met het Scandinavisch landijs  te maken kregen.

Het landijs heeft in een aantal achtereenvolgende fasen de noordelijke helft 
van Nederland bedekt. Verminderde de aanvoer van ijs dan lag het ijsfront min
of meer stationair. Nam de ijsaanvoer weer toe, dan schoof het ijsfront op, in 
ons land in zuidwaartse richting. Uiteindelijk bereikte het landijs in Midden-
Nederland zijn uiterste zuidgrens. Deze lijn loopt van Haarlem, via Nijmegen 
langs het Montferland en de noordelijke Mokerhei in zuidoostelijke richting 
naar Kleef in Duitsland.

Iedere vergletsjeringsfase bracht zijn eigen gezelschap zwerfstenen. De 
verschillende deelstromen, die de Scandinavische landijskap samenstelden, 
wisselden elkaar in ruimte en tijd af. Afhankelijk van waar het ijs vandaan 
kwam, verschilde ook het sortiment meegevoerde zwerfkeien. Dit is de reden 
waarom in Nederland zwerfsteengezelschappen voorkomen, die niet zelden 
over korte afstand, flink van elkaar verschillen. Het duidelijkst is dit in 
Drenthe. Het gezelschap zwerfstenen dat in de bodem van Oost-Drenthe 
voorkomt verschilt sterk van dat in West-Drenthe. Ook elders in het voormalig 
vergletsjerde gebied in Midden- en Noord-Nederland herkennen we dit. 

8.6 Een grote rijkdom aan gesteentesoorten
De rotsondergrond in Scandinavië is samengesteld uit een grote variatie aan 
verschillende gesteentesoorten. De ouderdom hiervan loopt uiteen van 65 tot 
ruim 2000 miljoen jaar. Veel van deze gesteenten, vooral granieten, gneizen 
en aanverwante gesteentesoorten, zijn te beschouwen als onderdeel van de 



oeroude wortels van ooit aanwezige hooggebergten. Het is nauwelijks voor te 
stellen dat zich in Zweden en Finland lang geleden imposante hooggebergten 
uitstrekten, te vergelijken met de Alpen. 

Gesteenten die in Scandinavië nu aan het aardoppervlak liggen, zijn in veel 
gevallen op grote diepte in de aardkorst ontstaan. Talrijke migmatietgneizen, 
die in de Markermeerdijk verwerkt zijn, ontstonden zelfs op vele tientallen 
kilometers onder het aardoppervlak. Van deze hooggebergten is in Scandinavië
bar weinig over. In honderden miljoenen jaren tijds zijn deze gebergten tot op 
hun wortels verweerd en afgesleten. Aan het begin van het Cambrium, zo’n 
540 miljoen jaar geleden, was er van deze hooggebergten al niets meer over. 
Als we bedenken dat in de loop van de tijd in Zweden en Finland 
achtereenvolgens vier van deze gebergteketens aanwezig zijn geweest, krijgen
we een indruk van de tijd in de geologie. 
Staande langs de Markermeerdijk beseffen maar weinig mensen dat in de 
taluds grote zwerfkeien zijn verwerkt van gesteenten die zo’n 2 miljard jaar 
oud zijn, of dat we naar een gesteente kijken dat ontstaan is bij vulkanische 
uitbarstingen, die elk voorstellingsvermogen te boven gaat. 

Graniet, gneis en zandsteen zijn wel de belangrijkste steensoorten die in de 
Markermeerdijk zijn verwerkt. Het is goed te beseffen dat alleen al in Zweden 
en Finland vele honderden verschillende typen graniet voorkomen, om van de 
overige steensoorten maar te zwijgen. Granietsoorten in Zuid-Zweden komen 
niet in Finland voor en deze op hun beurt verschillen weer danig van die uit 
Midden- en Noord-Zweden. Kortom, de variatie is enorm. Gedurende de Saale-
ijstijd heeft het landijs uit al deze gebieden zwerfstenen naar ons land 
getransporteerd, in zulke hoeveelheden dat wel gesproken wordt van de 
grootste transportonderneming aller tijden. Deze veelheid aan 
gesteentesoorten zien we terug in de zwerfsteenglooiingen van de 
Markermeerdijk.

Behalve zwerfstenen in allerlei groottes, vervoerde het ijs ook een enorme 
massa klei, zand en grind. Dit materiaal werd als een chaotische kletsnatte 
massa bij het voortbewegen en afsmelten van het ijs, als keileem op de 
ondergrond afgezet. Keileem komt overal in Noord-Nederland voor als een 
aaneengesloten taaie leemlaag aan het oppervlak of in de bodem. 

8.7 Wat zijn gidsgesteenten? 
Afhankelijk van de herkomst in Scandinavië heeft keileem in Nederland een 
verschillende inhoud aan zwerfstenen. Niet alleen de aantallen zwerfstenen 
variëren ook het sortiment is niet overal hetzelfde. Om deze verschillen in 
kaart te brengen is het noodzakelijk om kennis te hebben van gidsgesteenten.

Gidsgesteenten zijn zwerfstenen, waarvan de herkomst in Scandinavië bekend 
is. Het herkennen van zwerfstenen gebeurt op basis van mineralogische 
samenstelling, textuur, kleur en korreling. Iedere zwerfsteen is weer anders. 
Omdat we met zwerfstenen te maken hebben, waarbij de oorspronkelijke 
context in de vaste rots geheel verloren is gegaan, is de benadering iets 
anders dan bij vaste rotsgesteenten. Aan de hand van een aantal specifieke, 



zeg maar unieke, kenmerken kan bepaald worden of een zwerfsteen een 
gidsgesteente is. De meerderheid van de Scandinavische zwerfstenen voldoet 
hier niet aan. Bij het determineren volgt in zo’n geval meestal een generieke 
naam als (biotiet)graniet, (myloniet)gneis, gabbro, porfier of kwartsietische 
zandsteen. 

Doorgaans bezitten alleen granieten en een aantal porfieren (=vulkanieten) 
voldoende kenmerken om als gidsgesteente te dienen. 
Maar lang niet alle zijn geschikt. Een bijkomend probleem is, dat de meeste 
gesteenten geleidelijk in elkaar over gaan. Vandaar dat bij de inventarisatie 
van de dijkstenen ook gebruik gemaakt wordt van meer algemene 
aanduidingen als rapakivigraniet, norrlandgraniet, smalandgraniet en 
dergelijke. 

Metamorfe en sedimentaire zwerfstenen zijn in de meeste gevallen ongeschikt 
als gidsgesteente. De kenmerken variëren te sterk en hun voorkomen in 
Zweden en Finland is meestal niet tot één locatie beperkt. Diabaas en andere 
ijzer- en magnesiumrijke zwerfstenen als basalt en gabbro vormen evenmin 
geschikte gidsgesteenten. Wel kunnen sommige van deze gesteenten 
behulpzaam zijn om een al aanwezige indruk van herkomst van een 
gezelschap zwerfstenen te versterken. Dergelijke zwerfstenen noemt men 
statistische gidsgesteenten. 

De aanwezigheid van gidsgesteenten en het soortenspectrum daarvan is van 
essentieel belang bij het bepalen van de herkomst in Scandinavië. 
Reconstructies van vergletsjeringsfasen in ons land worden in belangrijke mate
door tellingen van gidsgesteenten ondersteund. 

8.8 Zwerfsteengezelschappen
Sediment-petrografisch onderzoek toont aan dat in ons land verschillende 
typen keileem kunnen worden onderscheiden. Eerder werd hier al op gewezen.
Deze keileemtypen verschillen zowel in lithologisch opzicht van elkaar als door 
het gezelschap gidsgesteenten dat er in aanwezig is. In het Hondsruggebied in
Oost- en Noord-Drenthe bezit het zwerfsteengezelschap een Oost-Baltisch 
karakter. De zwerfstenen uit dit gebied zijn afkomstig uit het noordoostelijke 
Oostzeegebied, de Alandeilanden, Zuidwest-Finland, de Botnische Golf en 
Noord-Zweden. Westelijk van de lijn Norg, Assen, Smilde in Drenthe is het 
zwerfsteenspectrum West-Baltisch. Zwerfstenen uit dit gezelschap komen 
voornamelijk uit Midden- en Zuid-Zweden, de aangrenzende en zuidelijke 
Oostzee en Denemarken. Bijzonder en ook kenmerkend voor een West-
Baltisch zwerfsteengezelschap, is het voorkomen van zandstenen met 
levenssporen en zwerfsteensoorten als larvikiet en rhombenporfier uit het 
Zuid-Noorse Oslogebied. De aantallen van deze laatste zijn weliswaar in 
absolute zin zeer gering, maar ze zijn kenmerkend.

Interessant is, dat in Midden-Drenthe in een breed gebied aan weerszijden van
het Oranjekanaal sprake is van een mengsituatie van West- en Oostbaltische 
zwerfstenen. Dit gemengde gezelschap is herhaaldelijk aangetroffen in de 
dijkglooiingen van de Markermeerdijk.



8.9 Zwerfsteentellingen
Om verschillen in zwerfsteengezelschappen en daarmee de herkomst van de 
zwerfstenen in een bepaald gebied of keileem vast te kunnen stellen, is sinds 
de jaren dertig van de vorige eeuw de Hesemann-telmethode in zwang. 
Julius Hesemann (1901–1980) was werkzaam als geologisch karteerder bij de 
toenmalige Pruisische Geologische Dienst te Berlijn. Hij introduceerde talrijke 
nieuwe zwerfsteentypen (gidsgesteenten). In combinatie met zijn karteerwerk 
begon hij zwerfsteentellingen uit te voeren in ijstijdafzettingen in heel Noord-
Duitsland. De Hesemann-methode wordt nog steeds het meest toegepast bij 
zwerfsteeninventarisaties in Nederland.

In deze telmethode wordt Scandinavië in vier afzonderlijke herkomstgebieden 
opgedeeld. De gedetermineerde en getelde gidsgesteenten uit ieder 
herkomstgebied worden vertaald in een percentage dat een cijfer in tientallen 
oplevert. Een Hesemanntelling bestaat uit een formule van vier cijfers. In het 
Hondsruggebied vinden we vaak formules als 8120 of 9100. In het eerste 
geval zijn 80% van de getelde gidsgesteenten afkomstig uit herkomstgebied 1 
(= noordelijke Oostzee, Alandeilanden, Botnische Golf en Noord-Zweden). De 
twee middelste cijfers hebben betrekking op een herkomst uit respectievelijk 
Midden- en Zuid-Zweden plus aangrenzende Oostzee. Het laatste cijfer duidt 
herkomstgebied 4 aan, Zuid-Noorwegen. Dit is meestal een 0 omdat 
zwerfstenen uit dit gebied uiterst zeldzaam zijn. Daarom wordt, ook al is in de 
telling sprake van slechts één rhombenporfier, deze vondst als een 1 in de 
Hesemann-formule weergegeven. 

Zwerfsteentellingen in het Hondsruggebied eindigen vrijwel altijd op een 0, 
tellingen in de omgeving van het Oranjekanaal en meer in het algemeen in 
West-Drenthe en aangrenzend Friesland eindigen soms op een 1 of heel soms 
een 2. In dit laatste geval zijn onder de verzamelde gidsgesteenten 1 of 2 
zwerfstenen aanwezig uit het Oslogebied in Zuid-Noorwegen.

Bij de inventarisatie van de dijkstenen in de Markermeerdijk is vooral gelet op 
het voorkomen van 1) de goed herkenbare groep, meest roodachtig gekleurde 
rapakivigesteenten, 2) Midden-Zweedse porfieren en granieten en 3) 
Smalandgranieten uit Zuid-Zweden. Ondanks dat hiermee een generiek beeld 
van de herkomst wordt verkregen, zijn deze determinaties in veel gevallen te 
herleiden tot een bepaald herkomstgebied in Noord-Nederland of daarbuiten. 
Uiteraard zijn specifieke gidsgesteenten en hun oppervlakte- en 
verweringskenmerken bij de beoordeling en inventarisatie meegenomen en in 
de verslagen vermeld.

9. Hunebedstenen in de Markermeerdijk?
In de jaren 1730-1734 tastte paalworm langs de kust van de Noordzee- en 
Zuiderzee van Vlaanderen tot voorbij Jever in Ostfriesland alle houten 
oeverbeschermingen en wierdijken met hun karakteristieke zeefront van 
houten palen aan. Om dijkdoorbraken en overstromingen te voorkomen moest
men in allerijl kostbare maatregelen nemen. Pieter Straat en Pieter van 
Deurne, beide uit Bovenkarspel kwamen met een plan dat uitvoerbaar leek. In 



plaats van hout stelden zij voor om de wierriem met zware klip- en keistenen 
te beschermen, door de stenen in een glooiing te plaatsen, waardoor de zware 
golfslag bij stormweer gebroken werd. Omdat dit ontwerp voor die tijd 
revolutionair was mochten zij bij de haven van Enkhuizen hun ontwerp 
uitvoeren. De wijze waarop zij de dijkglooiing versteenden was een succes. 
Het gevolg was dat in korte tijd een grote vraag ontstond naar grote stenen 
om ook andere dijkvakken van steenglooiingen te voorzien.

Schepen voerden uit landen als Noorwegen, Denemarken en ook uit Duitsland 
duizenden grote steenblokken aan, aangevuld met keistenen die in Noord- en 
Midden-Nederland gevonden en opgegraven werden. Vooral Drenthe was een 
grote leverancier van grote zwerfkeien. Deze stenen vond men op de 
uitgestrekte heidevelden, waar ze aan de oppervlakte lagen. Ook spoorde men
in de ondiepe ondergrond keien op met behulp van dunne puntijzers. Elders 
groef men naarstig naar keien, want stenen brachten opeens goed geld op. 
Bekend is dat in gebieden als Het Gooi, Friesland en Noordwest Overijssel ook 
veel stenen te vinden waren. Deze werden vooral in de zuidelijke en oostelijke 
dijkvakken langs de Zuiderzee verwerkt.

9.1 Hunebedden
In het Drentse landschap waren nog andere mogelijkheden om aan grote keien
te komen. Op de Hondsrug liggen vele tientallen hunebedden. Deze 
steentijdmonumenten dateren uit het neolithicum. 
Ze zijn gebouwd in de periode 3400 tot 2800 j.v.Chr. Deze steenhopen, zoals 
men deze prehistorische grafmonumenten vroeger noemde, hadden 
eeuwenlang geen enkele waarde. Sterker nog, ze lagen boeren meermalen in 
de weg als men een stuk heideveld wilde ontginnen. 

Toen de handel in zwerfkeien vanwege de paalworm ook in Drenthe grote 
vormen begon aan te nemen, ontzag men zich niet om hunebedden als 
makkelijk toegankelijke ‘steengroeves’ te exploiteren. Dat hunebedden 
duizenden jaren oude grafmonumenten waren wist men niet. Wel dat ze 
waarschijnlijk door heidenen in voorchristelijke tijd gebouwd waren. Vandaar 
ook dat men weinig reserves had om deze heidense hunebedden te slopen.

9.2 Hunebedden als steengroeve
Hunebedden zijn opgetrokken uit grote zwerfstenen, waarvan sommige meer 
dan 5000 kilo wogen. Vooral de indrukwekkende dekstenen hadden 
meermalen een dergelijk gewicht. De sloop van hunebedden in de 18e eeuw 
was echter niet nieuw. Bij de bouw van stenen kerken in de middeleeuwen 
heeft men op verschillende plaatsen op de Hondsrug dankbaar gebruik 
gemaakt van de stenen in deze grafmonumenten. Zo zijn hunebedden bij 
Glimmen en Onnen op de noordelijke Hondsrug al in de middeleeuwen 
ontmanteld.
Een ander voorbeeld waarbij men zwerfkeien van hunebedden gebruikt heeft, 
is het middeleeuwse koor van de Margarethakerk in Odoorn. In de dikke 
muren zijn vele tientallen zware gekantrechte natuursteenblokken verwerkt. 
De meeste zijn van graniet. De samenstelling van de verwerkte steensoorten 
maakt duidelijk dat de steenblokken in het koor afkomstig moeten zijn van de 



westelijke Hondsrugtak, vermoedelijk uit de omgeving van Odoorn. Op korte 
afstand van elkaar boorde men rijen ondiepe gaten in de stenen. Hierin 
plaatste men wiggen. Zo verkreeg men rechthoekige tot vierkante 
steenblokken die aan de zichtzijde vlak gebeiteld werden.

Verordeningen die in de 18e eeuw werden uitgevaardigd om hunebedden met 
rust te laten brachten niet het gewenste resultaat. Dit was reden om deze 
verboden in de 19e eeuw nog een paar maal te bevestigen. Gelukkig zijn op de
Hondsrug nog 53 hunebedden bewaard gebleven, hoewel duidelijk is dat er 
vele verdwenen zijn. Hoeveel is helaas  niet bekend.

9.3 Nog meer hunebedden
Hunebedden vind je niet alleen in Drenthe, in het aangrenzende Duitsland 
komen deze steentijdgraven nog veel meer voor. Verspreid over Noord-
Duitsland zijn het er nog een kleine 900. Schattingen gaan uit dat dit hooguit 
15% van het oorspronkelijke aantal moet zijn. De meerderheid viel ten offer 
aan de steenhonger, die in Duitsland minstens zo groot was als in ons land. 
Men gebruikte de stenen in hunebedden voor kade- en havenaanleg en vooral 
voor bestratingen. De grote zwerfblokken liet men met buskruit springen 
waarna men de brokstukken met hamers verder verkleinde. In de omgeving 
van Uelzen op de Lüneburgerheide sloopte men in 1846 nog 202 hunebedden! 
Van het oorspronkelijke aantal zijn slechts 17 bewaard gebleven. Nog in 
1924/25 presteerde men het om voor de bouw van een oorlogsmonument in 
Quitzerow, ten zuiden van Stralsund een groot nog compleet hunebed af te 
breken. 

Waar in het overgrote deel van Noord-Duitsland hunebedkeien, nadat deze 
eerst in kleine stukken geslagen waren, gebruikt werden om er wegen mee te 
plaveien, werden in kustnabije gebieden zwerfstenen vooral gebruikt voor 
dijkversterking en havenbouw. 

9.4 Ostfriesland versus Drenthe
De paalwormplaag sloeg in Noord-Duitsland minder sterk toe als in ons land.  
Op plaatsen waar de paalworm houten beschoeiingen wel aanvrat, zijn bij 
herstelwerkzaamheden weinig zwerfkeien van eigen bodem in dijkglooiingen 
toegepast. Eenvoudig omdat er geen geschikte zwerfkeien meer voorhanden 
waren. Dit lijkt vreemd omdat landschappelijk en in bodemopbouw tussen 
Ostfriesland en Groningen en Drenthe veel overeenkomsten bestaan. Ook in 
Ostfriesland wordt een zandig, hoger liggend kerngebied aan de noordzijde 
begrensd door veenland, dat richting kust over gaat in kleiland. 

Toch kan op zwerfsteengebied de tegenstelling niet groter zijn. Waar in  
Drenthe bij vrijwel alle boerderijen, in de openbare ruimte van dorpen en 
plaatsen en in tuinen talloze zwerfstenen te zien zijn, ontbreken die in 
Ostfriesland grotendeels. 
Toch kent de bodem daar een vergelijkbare opbouw en geologische 
geschiedenis als grote delen in Drenthe. Het landijs heeft in de voorlaatste 
Saale-ijstijd ook in Ostfriesland op uitgebreide schaal keileem en zwerfstenen 
achtergelaten. En net als in Drenthe bouwden trechterbekerboeren in het 



neolithicum daarvan grote en kleine hunebedden. Echter in Ostfriesland 
ontbreken deze op vier na. Het grootste en meest bekende hunebed ligt bij 
Tannenberg, zuidelijk van Aurich. De drie andere zijn veel kleiner. Men 
vermoedt, dat dit eigenlijk steenkisten zijn die uit de bronstijd dateren. 
Desondanks moeten vroeger in Ostfriesland tientallen hunebedden aanwezig 
zijn geweest. Waar zijn die gebleven? 

9.5 Zwerfsteenkerken
Het noordoosten van Ostfriesland staat bekend om zijn ‘Granitquaderkirche’. 
Nergens in Noord-Duitsland en in Denemarken komen in zo’n klein gebied 
zoveel kerken voor die opgetrokken zijn uit grote perfect gekantrechte 
zwerfsteenblokken. Het bonte kleurenspel die de muren van de kerken tentoon
spreiden is uniek in de wereld. 

Binnen een betrekkelijk klein areaal vinden we maar liefst 37 van deze 
zwerfsteenkerken. De meeste kerken vinden we op terpen in het noordelijke 
kleigebied. De kerkmuren zijn opgetrokken uit vele duizenden gespleten en 
bekapte zwerfstenen, die in perfect uitgelijnde rijen boven elkaar geplaatst 
zijn. Deze steenblokken zijn meestal meer dan een halve meter groot. De 
grootste bouwblokken vinden we in de muurbasis. Deze zijn regelmatig meer 
dan een meter groot. De perfectie waarop men in de middeleeuwen de harde 
keien vlak gekapt en gekantrecht heeft, wekt nu nog bewondering op. Alle 
steenblokken zijn afkomstig van Scandinavische zwerfstenen.

De vraag is: komen al die duizenden stenen uit Ostfriesland zelf, of heeft men 
de keien uit Denemarken aangevoerd? Dit laatste is in twee opzichten niet het 
geval. In de eerste plaats weerspiegelt de samenstelling van de steenblokken 
in de kerkmuren het zwerfsteengezelschap dat in de omgeving voorkomt. Het 
verschil in sortiment zwerfstenen varieert per kerk soms aanmerkelijk. Deze 
verschillen zijn te koppelen aan het voorkomen van een bepaald type keileem. 
Zouden de zwerfstenen uit Denemarken zijn aangevoerd, dan is dit aan het 
sortiment soorten te zien. Dit is niet het geval. Hier komt nog bij dat in 
Denemarken ongeveer in dezelfde tijd ook honderden zwerfsteenkerken 
gebouwd zijn. Men had daar de zwerfstenen zelf nodig. Export van keien was 
niet aan de orde.

De zwerfsteenblokken die men in de kerken van Ostfriesland verwerkt heeft, 
zijn van lokale oorsprong. Duidelijk is ook dat de grote keien op de bouwplaats
zelf door steenhouwers verwerkt zijn. Niet eerder. De vraag naar zwerfkeien 
moet destijds erg groot zijn geweest. Al deze keien kwamen uit het zuidelijker 
gelegen zandgebied. De aanvoer ervan op boerenkarren en in de 
wintermaanden wellicht ook op sleden was moeizaam. Alleen al voor de bouw 
van de grote kerk van Sillenstede zijn meer dan 6000 grote zwerfstenen 
gebruikt. De bouw van deze zwerfsteenkerken moet daarom erg kostbaar zijn 
geweest. 
Naast losse zwerfkeien die men overal op de zandgrond heeft gezocht, heeft 
men dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige hunebedden. Het is daarom
een raadsel waarom het enige grote hunebed bij Tannenberg, zuidelijk van 
Aurich in Oostfriesland gespaard is gebleven.



Dat de mooiste Granitquaderkirchen vooral voorkomen op kleiterpen heeft te 
maken met de ligging ervan aan zee. De handel in de middeleeuwen met 
overzeese gebiedsdelen was intensief en bracht grote rijkdom op de terpen. 

10. Rapakivigranieten in de dijk
Opvallend is de dominante aanwezigheid tot dusver van rapakivigranieten 
langs veel van de onderzochte dijktrajecten. Deze Zuidwest-Finse 
zwerfsteentypen worden doorgaans vergezeld van andere Finse en Noord-
Zweedse gidsgesteenten als perniögraniet, hangögraniet, norrlandgraniet, 
ragundagraniet, grijze revsundgraniet en andere.

Rapakivigranieten afkomstig van de Aland-archipel zijn het meest aanwezig. 
Het voorkomen van deze zwerfstenen is een afspiegeling van het 
zwerfsteengezelschap zoals dat deels in Midden-, maar vooral in Oost-Drenthe 
wordt aangetroffen. Alandgesteenten gaan vergezeld van rapakivigranieten 
van Kökar, een satellietgebied zuidoostelijk van Aland in de Oostzee. 
Zwerfstenen uit dit gebied zijn bijzonder makkelijk herkenbaar vanwege 
structuur, korreling en kleur. Beide rapakivigroepen zijn karakteristiek voor het
Hondsruggebied. De samenstelling en de waarschijnlijke herkomst van deze 
dijkstenen uit het Hondsruggebied in Oost-Drenthe wordt ondersteund door de
graad van verwering. De combinatie van stenen uit Aland en Kökar in 
Zuidwest-Finland zegt dus veel over de Noord-Nederlandse herkomst van de 
zwerfstenen. 

Het zwerfsteengezelschap in Drenthe, min of meer westelijk van de lijn Norg, 
Assen en Smilde, bezit een overwegend West-Baltisch karakter. 
Alandrapakivi’s komen in dit gezelschap voor, zij het significant minder dan in 
Oost-Drenthe. Kökarrapakivi’s zijn zelfs uitgesproken zeldzaam. Verder komen 
in dit gezelschap betrekkelijk veel lichtkleurige (grijswitte, geelwitte en 
bruingele) kwartsietische zandstenen voor, vaak met levenssporen. Hoewel 
grote zandstenen weinig in het zwerfsteengezelschap van de IJsselmeerdijk 
voorkomen, zijn deze lichtkleurige kwartsietische zandstenen door hun kleur 
makkelijk herkenbaar. Dergelijke zandsteentypen ontbreken nagenoeg in 
Oost-Baltische zwerfsteengezelschappen. 

In Midden-Drenthe, in de wijde omgeving van Schoonoord en het 
Oranjekanaal, komen op de zandruggen veel Oost-Baltische zwerfstenen voor. 
Daarnaast zijn op de heidevelden daar ook veel West-Baltische zwerfstenen 
verzameld. De wijze van keien zoeken en de opslag ervan op de kaden, onder 
meer in Schoonoord, leidde er toe dat stenen uit beide 
zwerfsteengezelschappen met elkaar vermengd raakten. Destijds werden de 
keien met het oog op het gebruiksdoel  gesorteerd. De herkomst van de 
stenen was van geen enkel belang. 

11. Hardsteen, ‘Petit Graniet’ en grafstenen 
Direct zuidelijk van het Gemaal Warder zijn in het dijktalud en in de spoelzone 
drie grote fragmenten van grijsverweerde grafzerken van Belgisch hardsteen 



aangetroffen. Aan het ene, grotere fragment was nog een wapen te 
herkennen. Aan de andere fragmenten konden geen belettering e.d. worden 
herkend. 

Hardsteen wordt ook wel ‘Petit granit’ genoemd vanwege de opvallende 
schittering op verse breukvlakken van kleine splijtvlakjes van 
kalkspaatkristallen. Deze schittering doet aan die van graniet denken. 
Hardsteen is echter een sedimentair gesteente, een zwartgrijze kalksteensoort 
die bij het doorslaan naar rotte eieren (zwavelwaterstof) ruikt. Vandaar ook 
wel de uitdrukking ‘stinkkalk’. De geur wordt veroorzaakt door de 
aanwezigheid van bitumen. Dit verklaart tevens de zwarte kleur. Het 
kalkgesteente is geheel opgebouwd uit kleine ronde schijfjes,  stengelleden 
van zeelelies. Zeelelies zijn stekelhuidigen (crinoïden), die tijdens het Vroeg-
Carboon in ondiep zeewater complete ‘wouden’ vormden aan de rand van 
koraalriffen. Zeelelies lijken op bloemen, maar het zijn dieren die verwant zijn 
aan zeeëgels. Bij de dood van de dieren, die op lange stelen stonden die uit 
talloze dunne schijfjes van kalk bestonden, viel het kalkskelet uiteen in zijn 
samenstellende delen. Op de bodem van de toenmalige tropische zee vormde 
zich in de loop van de tijd een zeer dikke opeenstapeling van skeletresten van 
deze zeelelies. Hieruit ontstond door verharding een dichte harde zwarte 
kalksteen. In de geologie staat deze kalksteen bekend als Kolenkalk. Het 
gesteente werd en wordt nog steeds op diverse plaatsen gewonnen bij de 
plaatsen Ecaussines en Sprimont in het Belgische Henegouwen. Eerder werd 
het gesteente ook gewonnen bij Visé aan de Maas, ten zuiden van Eisden in 
Zuid-Limburg.

Het gebruik van grafstenen in de dijk moet al vrij oud zijn. Oude grafzerken 
werden van begraafplaatsen opgekocht. De grote platte steenplaten werden 
als dijkmateriaal gebruikt. Op het voormailge eiland Schokland in de N.O.P. 
zijn in de westelijke dijk op het eiland talrijke grafzerken verwerkt. Op de 
begraafplaats zelf staan geen hardstenen grafzerken. De grafzerken zijn elders
aangekocht en naar het eiland vervoerd. Dit gebeurde elders langs de 
voormalige Zuiderzeedijken ook. Opmerkelijk is een grote geheel gave 
grafzerk die in de proefpolder Andijk werd gevonden. Deze grafzerk  behoorde 
toe aan de familie Valckenaere uit Gent in België. Deze steenplaat is naar 
Andijk vervoerd met de bedoeling deze als dijksteen te gebruiken. 

12. Zuilenbasalt. Wat is het en waar komt het vandaan? 
In de onderzochte dijktrajecten, zuidelijk van Hoorn is op verschillende 
plaatsen basaltsteen verwerkt. Vaak bestaat de voet van de zeewering uit 
zwerfstenen en bestaat het dijktalud hogerop de helling uit nauw 
aaneengesloten, kantige basaltzuiltjes. In de dijkglooiingen is behalve 
zuilenbasalt ook vaak breuksteen van basalt en platte basaltsteen verwerkt. 
Breuksteen van basalt komt bijvoorbeeld voor rond de nieuwe schouwburg in 
Hoorn en langs de Westerdijk in het centrum. Verder komt het verspreid voor 
in allerlei dijkvakken. De indruk is dat men bij dijkherstel gebruik heeft 
gemaakt van op dat moment voorradig steenmateriaal, reden waarom 



zwerfstenen, zuilenbasalt en platte basaltsteen veelal door elkaar heen 
toegepast zijn.

Breuksteen van basalt met talloze onregelmatige gasholten is toegepast in het 
dijktalud direct zuidelijk van de uitlaat van Gemaal Warder. Hiertussen zijn ook
een tweetal plat verwerkte blokken Doornikse kalksteen en drie grote 
grafplaatfragmenten van Belgisch hardsteen aangetroffen. 

Zuilenbasalt is bijzonder veel toegepast in de dijkbouw in Nederland, verder in 
gemetselde vorm in kademuren en in sluizen. De karakteristieke veelhoekige 
vorm van de basaltstukken maakt het mogelijk om een dicht aaneengesloten 
dijkglooiing of muur van vrijwel onverwoestbaar gesteente te maken. 

Veel mensen denken dat zuilenbasalt een fabrieksmatig product is. Het is 
echter de natuurlijke afkoelings/krimpvorm van basalt. Basaltzuilen ontstaan 
alleen uit dikke tot zeer dikke lavastromen. In Duitsland betreft het meestal 
gestolde krater(pijp)vullingen. Kratermonden vulden zich met gloeiende 
vloeibare basaltlava. De lava stolde tot een keihard gesteente, dat bij verdere 
afkoeling ook volume verloor. Gelijkmatige krimp zorgde voor een regelmatig, 
steeds verder en dieper reikend systeem van krimpscheuren. De 
krimpscheuren staan altijd loodrecht op het afkoelingsvlak, vandaar dat 
basaltvullingen in kratermonden van oude vulkanen vaak een uitwaaierend 
patroon van krimpscheuren laten zien. Het mooiste voorbeeld van 
krimpscheuren en zuilenbasalt is de Giant Causeway in Antrim in Noord-
Ierland.

Basalt komt in Duitsland veel voor. Vooral de voorkomens langs en in de buurt
van de Rijn waren voor de dijkbouw in ons land van belang. Basaltsteen kon zo
makkelijk en in grote hoeveelheden per schip worden afgevoerd. De talrijke 
groeven in het Duitse Zevengebergte/Westerwald hebben enorme 
hoeveelheden zuilenbasalt geleverd. 

De winning van zuilenbasalt gebeurde veelal handmatig met houten lansen 
met een ijzeren punt of met stalen breekijzers. Men wrikte de lange zuilen los 
die men op de vloer van de groeve in stukken liet vallen. Met hamers werden 
de brokstukken op lengte geslagen en kregen de stenen een vlakke kopse 
kant. Ook liet men de zuilen wel in zijn geheel met takels op de groevevloer 
zakken, waarna arbeiders de zuilen met grote hamers in vooraf bepaalde 
stukken konden doorslaan. Dit ging relatief makkelijk aangezien zuilenbasalt 
door afkoelingskrimp ook in horizontale richting te splijten is.

Het fijnkorrelige basalt is uitermate sterk. Het is ongevoelig voor 
weersinvloeden en zout water. Dit en de makkelijke verkrijgbaarheid in vrijwel 
onbeperkte hoeveelheden maakte dat dit gesteente bijzonder veel is 
toegepast. De Nederlandse kustdijken maar ook die in het rivierengebied 
bestaan voor een substantieel deel uit Duitse basaltsteen.



13. Granaat
Tien tegen één dat mensen hierbij denken aan achtergelaten oorlogstuig. Zou 
zo maar kunnen, maar in dit geval is het een ander verhaal. Het zijn wel 
granaten maar totaal andere. In het dijktalud van de Markermeerdijk zijn 
tienduizenden grote Sacandinavische zwerfstenen verwerkt. Deze kwamen in 
de ijstijd met het gletsjerijs mee naar ons land. Toen de paalworm in de 18e 
eeuw de houten dijkbeschoeiingen in een paar jaar tijd in een soort gatenkaas 
veranderde, ging men naarstig op zoek naar andere vormen van 
kustverdediging. Die vond men in grote stenen, die mannetje aan mannetje 
aan de zeezijde op de dijkglooiing werden gelegd. 

In het Gooi, op Wieringen en op Texel na, kom je in Noord-Holland geen 
natuurlijke stenen tegen.  Die moest men elders halen. Hierbij kwam Drenthe 
in beeld. Deze provincie is rijk aan gletsjerkeien, vroeger nog meer dan 
tegenwoordig. Wat opvalt is de enorme variatie aan steensoorten. De meeste 
stenen zijn van graniet. Je hebt ze in alle kleuren. Maar er zijn ook andere, 
gneis bijvoorbeeld. Deze lijkt in samenstelling op graniet, is er ook verwant 
aan, maar ontstaat op een heel andere manier, soms op tientallen kilometers 
diepte in de aardkorst.

Gneis is een metamorf gesteente, ook wel omzettingsgesteente genoemd. Het 
is bij hoge druk en temperatuur uit andere gesteenten ontstaan. Gesteenten, 
ook gneis , bestaan uit verschillende mineralen. Op aarde komen duizenden 
mineralen voor die alle uit een combinatie van verschillende bouwstenen 
bestaan. Iedere mineraalsoort heeft een vaste samenstelling, die afwijkt van 
andere. 

Mineralen vormen kleine en grotere kristallen. In gneis en graniet herken je 
die met het blote oog, in basalt niet. Daarin zijn ze te klein. Kristallen in 
gesteenten zijn meestal niet mooi van vorm omdat ze dicht opeengepakt 
zitten. Afhankelijk van welke mineralen aanwezig zijn, heb je met een ander 
gesteente te maken. In graniet zijn dat er vier: kaliveldspaat, plagioklaas, 
kwarts en glimmer. Veel gneizen hebben een vergelijkbare samenstelling.

Nu dan die granaten. Als grote aardkorstplaten met elkaar botsen ontstaan 
gebergten, zoals de Alpen. Gesteenten worden heel langzaam met enorme 
kracht samengeperst. Als deze naar grote diepte in de aardkorst weggedrukt 
worden, nemen druk en ook de temperatuur flink toe. Boven 200 graden 
Celsius begint metamorfose. Onder invloed van druk en temperatuur vallen 
bestaande mineralen in gesteenten uiteen in hun bestanddelen. Deze 
bestanddelen vormen vervolgens nieuwe combinaties, waardoor geheel nieuwe
mineralen ontstaan. Nemen druk en temperatuur verder toe dan vallen ook die
weer uit elkaar en ontstaan weer andere. Zo verandert klei in leisteen en die 
vervolgens in glimmerschist, en gneis. Uiteindelijk ontstaat na lange tijd een 
gesteente dat onder invloed van aanhoudende hoge druk een soort gelaagde 
structuur toont met banden, strepen, plooien en soms grote vlekken. We 
spreken dan van (migmatiet)gneis. Gneizen heb je in alle soorten en maten. Er
zijn erbij waar in een korrelige grondmassa centimeters grote kristallen 



voorkomen. Soms zijn die mooi van vorm en vooral heel mooi van kleur.  
Granaat bijvoorbeeld.

Granaat is diep bruinrood tot paarsrood. Kristallen ervan zijn kantig rond met 
talloze platte vlakjes . Op het breukvlak glinstert granaat korrelig glasachtig. 
Granaten kom je in gneisgesteenten relatief veel tegen. Vaak zijn ze klein en 
vormen ze rode pitjes. Soms vind je een gneis met centimeters grote 
granaatkristallen. Het leuke van granaat is dat het een edelsteensoort is. 
Vroeger werden alle mineralen die harder waren dan kwarts, mits verslijpbaar,
edelsteen genoemd. Tegenwoordig is dat anders. Nu noemt men alle fraaie, 
kleurige stenen, waar sieraden van gemaakt worden, edelsteen.

Langs de Markermeerdijk kom je op veel plaatsen gneizen met granaten 
tegen. Niet allemaal zijn ze even mooi, soms zijn de granaten verenigd tot 
onduidelijke opeenhopingen, soms zijn ze zwart verweerd en klein, maar 
zeldzaam zijn ze allerminst. Er is ook nog een ander gesteente met veel 
granaten: granaatamfiboliet. Dit is een donker, vaak zwartachtig fijnkorrelig 
gesteente met talloze meestal kleine rode pitjes van granaat. Bij Warder is 
onderaan de dijkglooiing een gebande gneis ontdekt met talrijke granaten die 
een doorsnede bezitten van 5-7 cm! Allemaal zijn het edelstenen, maar helaas
niet van edelsteenkwaliteit.

14. De onverweerde zwerfstenen bij Warder 
Tijdens een oriënterende wandeling voorjaar 2018 langs een dijktraject bij 
Warder, bleek dat het gemiddelde formaat van de verwerkte dijkstenen 
opmerkelijk groot was. Bovendien zagen de stenen er, vooral in natte 
toestand, opmerkelijk kleurig en fris uit. De samenstelling van het sortiment 
dijkstenen liet er geen twijfel over bestaan, dat deze keien uit het buitenland 
moeten zijn aangevoerd. Zijn de dijkstenen bij Warder van Deense, Duitse of 
misschien wel van Poolse origine? Nadere inventarisatie bracht duidelijkheid.

Langs de Markermeerdijk bij Warder tot zuidwaarts voorbij Zorgboerderij 
Artemis, is de verweringsgraad van de zwerfstenen, ook in droge toestand, 
niet groot. De eerste indruk was dat dit zou kunnen duiden op een herkomst 
uit een groeve of dat de stenen uit keileem opgegraven waren. Hiermee zou 
een herkomst ergens uit Noord- of Midden-Nederland per definitie niet uit te 
sluiten zijn. Zwerfkeien die bijvoorbeeld tientallen jaren lang bij Markelo (Ov.) 
bij de winning van keileem uit een groeve tevoorschijn kwamen, waren zonder 
uitzondering fris uitziende, nauwelijks verweerde zwerfkeien. Hetzelfde is het 
geval met stenen die op of in de onmiddellijke omgeving van Urk in de keileem
zitten, of buitendijks onder water voorkomen. Ook deze hebben een 
grotendeels onverweerd uiterlijk. In het aanpalend keienreservaat van P. van 
der Lijn in het Urkerbos valt dit makkelijk vast te stellen. Zelfs de keien die in 
de grote zand/grindgroeve van de NS bij Maarn bij de zandexploitatie 
tevoorschijn kwamen, zijn ondanks hun lange verblijf in doorlatend zand niet 
door en door verweerd.



Desondanks is het niet waarschijnlijk dat de grote dijkstenen bij Warder 
autochtoon zijn. De zwerfkeien bij Urk zijn, voor zover bekend, uitsluitend 
lokaal in de zeeweringen verwerkt. De keien van Markelo komen niet in 
aanmerking, omdat de winning van keileem voor de steenbakkerij nog maar 
betrekkelijk recent is en de grote stenen vooral een lokale bestemming 
kregen. Bovendien zou het transport van de grote keien over de weg kostbaar 
zijn geweest. Hetzelfde geldt in zekere zin voor de keien van Maarn.

De lichte graad van verwering samen met de resultaten van de inventarisatie 
van gidsgesteenten bij Warder maken twee dingen duidelijk. De zwerfstenen 
dateren niet uit de voorlaatste Saale-ijstijd, maar zijn pas in de laatste ijstijd, 
het Weichselien, door het ijs uit Scandinavië aangevoerd en afgezet. Dit 
betekent dat de zwerfstenen uit één van eerder genoemde landen moeten 
komen.  De samenstelling van het zwerfsteengezelschap duidt hier ook op. 

14.1 Larvikiet en andere Oslogesteenten
Aan de voet van het dijktalud ter hoogte van de Zandbraak werden dicht bij 
elkaar een tweetal zeer grote larvikieten, een kjelsasiet en een grote grijze 
rhombenporfier aangetroffen. Beide larvikieten behoren tot twee verschillende 
typen. Kjelsasiet is een afwijkende, basische variëteit van larvikiet. De 
lichtgrijze dijksteen van larvikiet is de gewone vorm van deze Zuid-Noorse 
syeniet. Door het hoge plagioklaasgehalte verweren larvikieten vrij snel van 
blauwgrijs naar grijswit. In de larvikiet was hier en daar ook van enige 
roodkleuring sprake. Overigens is dit een normaal verouderingsverschijnsel bij 
larvikiet.

Terzijde
Larvikiet is een zeer populaire soort natuursteen, dat in talloze steengroeven in de buurt 
van de Zuidnoorse stad Larvik geëxploiteerd wordt en over de hele wereld wordt 
verscheept. De aantrekkelijkheid van het gesteente is dat het in onbeperkte hoeveelheden
van gelijke kwaliteit kan worden geleverd, ook in heel grote formaten. Verder laat het 
gesteente door de steenblokken op een bepaalde manier in platen te zagen op talloze 
plaatsen fraai blauwwit oplichtende veldspaten zien. Vooral bij het lopen langs 
winkelpuien en grafmonumenten valt dit levendige lichtspel op. Ook kom je larvikiet tegen
als puibekleding in vrijwel iedere grote plaats, vooral in de oude centra.

Verrassend was de vondst van een zeer groot zwerfblok van donkere larvikiet. 
Deze ietwat grijsverweerde zwerfsteen van de zwartgroene variëteit van 
larvikiet, komt van nature alleen voor bij Klåstadt, westelijk van Larvik in Zuid-
Noorwegen. Gepolijst komen de fel blauwwitgroen iriserende veldspaten in dit 
gesteente het mooist tot uiting. Deze donkere vorm wordt in een grote 
steengroeve gewonnen. De controle op steenkwaliteit is bijzonder streng. In 
en langs de groeve liggen honderden meters grote, kantige uitgeboorde 
steenblokken, die niet aan de gestelde eisen voldoen en afgekeurd zijn. Veel 
van deze afgekeurde steenblokken worden verkocht aan Engeland om in 
zeeweringen en strekdammen verwerkt te worden. Van Engelse stranden zijn 
meldingen bekend van ‘zwerfstenen’ van larvikiet. In nagenoeg alle gevallen 
gaat het hier om afgebroken steenfragmenten, die in de branding tot rolstenen
zijn afgerond. Een vorm van ‘geologische vervuiling’ omdat echte zwerfstenen 
van larvikiet langs de Engelse kust tot de hoogte van Hull op de stranden ook 
te vinden zijn.



De vondst bij de Zandbraak van deze gidsgesteenten uit het Oslogebied in 
Zuid-Noorwegen maakt duidelijk, dat zeker een deel van de dijkstenen in dit 
dijktraject afkomstig moet zijn uit Noord-Jutland. Overal in het Limfjordgebied 
in Noord-Jutland zijn deze Oslogesteenten zeer algemeen, ook in zeer grote 
zwerfblokken. De stenen kunnen langs de kust zijn opgevist en verzameld, ook
is een herkomst uit één van de vele zand/grindgroeven niet onmogelijk. De 
afstanden tot de kust zijn daar niet zo groot.

14.2 Barnarp- en tricoloregraniet uit Zuid-Zweden
Behalve zwerfstenen uit het Oslogebied werden bij lage waterstand en weinig 
golfslag langs dit traject en verder noordwaarts bij Warder, verschillende 
Barnarpgranieten gevonden. Deels zijn het gave zwerfstenen, deels 
brokstukken van grotere zwerfstenen, die men heeft laten springen. 
Barnarpgraniet wordt vanwege de kleur van de samenstellende mineralen ook 
wel ‘tricoloregraniet’ genoemd. Het is een bijzonder fraai grootkorrelig, ietwat 
porfierisch gesteente, waarin vooral grote blauwe kwartsen opvallen, naast 
gelige plagioklaas en vaak roodachtige of meer bruin getinte kaliveldspaat. 
Vandaar ook de naam ‘tricoloregraniet’ (=driekleurgraniet). 

Barnarpgraniet kent als zwerfsteen een bijzondere verspreiding. Als zwerfsteen
is het, op een enkele twijfelachtige vondst na, uit ons land niet bekend. 
Ueberhaupt komt dit graniettype vrijwel niet voor in glaciale afzettingen uit de 
Saale-ijstijd. Wel zijn ze bekend uit groeves en vooral van de steenstranden in 
Denemarken en, zij het veel minder, aan de Duitse Oostzeekust en 
zandgroeves in het binnenland (Sleeswijk-Holstein). In Mecklenburg, oostelijk 
van Lübeck, komen ze op de steenstranden niet voor.

In Denemarken komt barnarp/tricoloregraniet met name voor op de 
steenstranden van Broager en de eilanden Langeland, Als en Fünen. Het 
zwaartepunt van de verspreiding ligt echter op de eilanden Als en Fünen. De 
verwachting is, dat het gesteente ook voorkomt op de Deense eilanden 
Sjaelland en Lolland. Helaas zijn van deze eilanden geen vondstgegevens 
bekend. Noordelijker, in Jutland, zijn ze vele malen zeldzamer. 
Vondstervaringen van andere zwerfsteenverzamelaars bevestigen het 
voorkomen op genoemde eilanden. 

De barnarpgranieten in het dijktraject gaan vergezeld van een groot aantal  
zwerfblokken van Smalandgraniet, waaronder Väggerydsyeniet. Deze laatste is
een gidsgesteente uit Zuid-Zweden, zuidelijk van het Vätternmeer. 
Barnarpgraniet komt ook uit de omgeving van het Vätternmeer (Jönköping), 
maar heeft voortzettingen in noordwestelijke richting tot Trysil, net over de 
grens met Noorwegen. Barnarpgraniet staat in Noorwegen bekend als 
Trysilgraniet.

De conclusie is, dat de grote fris uitziende zwerfblokke,n die verwerkt zijn in 
de dijkglooiing van Warder en verder zuidwaarts tot de Zandbraak, van 
Deense origine zijn. Een herkomst uit Noord- of Midden-Nederland is 
uitgesloten. Ook een herkomst langs de Oostzeekust van Duitsland lijkt niet 
erg waarschijnlijk. 



De talrijke opmerkelijk fris uitziende migmatieten, waarvan enkele met een 
grootte van meer dan een kubieke meter, vergezeld van 
Barnarp/tricoloregraniet en andere typerende smalandgesteenten, maken 
duidelijk dat dit zwerfsteengezelschap afwijkt, van wat tot dusver in de 
dijkglooiingen is opgemerkt. Dat in dit gezelschap dijkstenen verspreid talrijke 
rapakivigranieten voorkomen, is voor Deense zwerfsteengezelschappen niet 
ongewoon. Het talrijke voorkomen van Barnarp/tricoloregraniet en ook 
Väggerydsyeniet op genoemde Deense eilanden maakt het waarschijnlijk, dat 
de verwerkte zwerfblokken wellicht vanuit havens op Fünen verscheept kunnen
zijn. De zwerfblokken van larvikiet, kjelsasiet en rhombenporfier, zijn samen 
met zwerfblokken van Zweedse origine, ongetwijfeld uit Noord-Jutland naar 
ons land verscheept.

15. Keistenen terug naar de bron 
Hoewel in dit stadium nog niet aan de orde, bracht de inventarisatie bij Warder
ons op eerder geuite suggesties: wat te doen met de vrijkomende zwerfstenen
als de dijktaluds bij de dijkreconstructies weggehaald worden? 

Tijdens voorbesprekingen zijn een aantal suggesties naar voren gebracht.  
Vanuit het Hunebedcentrum in Borger werd voorgesteld om dijkstenen te 
verwerken in een drietal nog te maken zwerfsteenmonumenten in Buinen,  
Gasselternijveen en Schoonoord in Drenthe. Bijna honderd jaar lang was hier 
sprake van een welhaast industriële handel in zwerfkeien, keistenen genoemd.
De stenen werden in Oost-Drenthe op de Hondsrug tot steenslag geklopt om te
gebruiken bij de aanleg en het onderhoud van macadamwegen. De grote 
zwerfstenen werden verkocht om gebruikt te worden als dijksteen. Via het 
destijds nieuw gegraven kanaal van Buinen naar Stadskanaal en het 
Oranjekanaal in Midden-Drenthe konden de keien makkelijk en ook relatief 
goedkoop over water worden getransporteerd. Eerder gebeurde dit bij 
Gasselternijveen op schepen, die via de rivier de Hunze naar het noorden de 
Waddenzee opvoeren.
 
Vele honderden arbeiders verdienden in de 19e eeuw in het Hondsruggebied 
een boterham met het delven, sorteren, breken, fijnkloppen en ook het 
transporteren van zwerfstenen. De herinnering aan deze tijd is na een aantal 
generaties volledig verloren gegaan. Onlangs zijn zeer gedetailleerde 
archieven over deze handel in zwerfstenen teruggevonden. Het zou goed zijn 
om van de vrijkomende zwerfstenen in de IJsselmeerdijk een deel in Buinen, 
Gasselternijveen en ook in Schoonoord te gebruiken voor een 
zwerfsteenmonument dat aan deze handel in keistenen herinnert. Harrie 
Wolters van het Hunebedcentrum zal hiertoe te zijner tijd verdere voorstellen 
indienen. 

Ook werden ideeën naar voren gebracht over het inrichten van 
recreatief/educatieve zwerfstenenpaden, fiets- en wandelroutes met 
infopanelen/bordjes op de dijk, of verspreid over het traject Hoorn-
Durgerdam, het plaatsen van groepen zwerfstenen. Bij de inventarisatie langs 
het dijktraject bij Warder werd vastgesteld, dat hier voornamelijk een groot 



formaat zwerfstenen is toegepast, zwerfkeien die in de spatzone langs de dijk 
door watererosie vaak bijzonder fraai getekend en voor lekenpubliek duidelijk 
zijn. Met name de dijkstenen hier lenen zich bij uitstek voor educatief gebruik, 
zoals hierboven geschetst. Onder de dijkstenen bevinden zich een groot aantal
mooie en interessante voorbeelden van ‘oergesteenten’ die in de voorlaatste 
ijstijd door gletsjers uit alle delen van Zweden en Finland naar ons land zijn 
getransporteerd, stenen die te maken hebben met gebergtevorming, 
vulkanisme, aardbevingen, en dergelijke.
Indien het dijktraject bij Warder over enige tijd door de aannemer onder 
handen genomen wordt, lijkt het zinvol om ter plaatse aanwezig te zijn voor 
het geven van aanwijzingen, welke stenen apart gehouden dienen te worden. 
Hoewel interessante en zeldzame zwerfstenen in de dijk gemarkeerd zijn met 
rode en witte spuitverf lijken deze geen lang leven beschoren te zijn, te meer 
omdat door het vele spatwater op de stenen zelf in veel gevallen geen 
merkteken kon worden geplaatst. 

16. Migmatieten: Wat zijn het?
Langs het vervolgtraject van de Markermeerdijk bij de Groote Braak valt het 
hoge aantal zwerfstenen van migmatietgneis op. De vraag die opkomt is, waar
komen deze vandaan? Dat het zwerfstenen zijn uit Scandinavië, is boven alle 
twijfel verheven. Helaas is het zo dat migmatieten, op een enkele uitzondering
na, ongeschikt zijn als gidsgesteenten. Uiterlijk, structuur, korreling en 
samenstelling wisselen in migmatieten zo sterk, dat aan zwerfstenen niet valt 
af te leiden uit welk deel van Scandinavië deze komen.

Omdat zwerfstenen van migmatiet een belangrijk bestanddeel uitmaken van 
de stenen die in de dijktaluds langs het Markermeer zijn geplaatst, is het 
zinvol hieronder iets meer over dit bijzondere zwerfsteentype te vertellen. 
Migmatieten behoren tot de mooiste gesteentetypen onder noordelijke 
zwerfstenen.

16.1 Hoe ontstaan migmatieten?
Migmatieten zijn onderdeel van het Zweeds-Fins-Noorse grondgebergte. Deze 
gesteenten ontstonden bij gebergtevormingen op verschillende momenten in 
het Precambrium. Bij botsingen van aardkorstplaten werd de tussenliggende 
oceanische korst, met daarop dikke pakketten sediment, geleidelijk in de 
bankschroef genomen. Zeer langzaam werkende krachten persten een groot 
deel van het zeebodemmateriaal onder hoge druk de aardkorst in. Een kleiner 
deel werd omhoog gedrukt en vormde een korter of langer ketengebergte, 
zoals de Alpen of de Himalaya. Naarmate de zeebodemsedimenten dieper in de
aardkorst terecht kwamen, nam niet alleen de druk toe, ook de temperatuur 
begon te stijgen. Bij dit soort processen waarbij de temperatuur tot meer dan 
200 graden stijgt, begint metamorfose (omzetting). Klei wordt zo omgezet in 
leisteen en deze gaat geleidelijk over in fylliet en vervolgens in glimmerschist 
enzovoort.

Metamorfose verloopt bij gebergtevormende processen doorgaans progressief:
druk en temperatuur nemen waarden aan, waarbij mineralen in gesteenten 



uiteenvallen in hun samenstellende bouwstenen. Dit is een zeer langzaam 
verlopend proces waarbij de gesteenten in vaste toestand blijven. 
Stoftransport vindt uitsluitend plaats op atomair niveau via microporiën. 
Leisteen lijkt in kleur en structuur wekliswaar veel op samengeperste klei, 
maar de verschillen tussen beide gesteenten zijn wezenlijk.

Bij veranderende omstandigheden ontstaan bij metamorfose in een continu 
proces steeds weer nieuwe mineralen, die bij een hogere temperatuur- en 
drukverhouding instabiel worden en weer uiteenvallen. Uiteindelijk zijn druk en
temperatuur zo hoog, dat gesteenten omgezet worden in migmatietgneis. Dit 
is de grens waarbij mineralen, vooral kwarts en veldspaat beginnen op te 
smelten. 

In migmatiet is sprake van twee verschillende soorten gesteente, namelijk het 
oudere oorspronkelijke gesteente (paleosoom), meestal een gneis, en een 
nieuw gevormd deel dat eigenschappen en kenmerken heeft van een 
stollingsgesteente. Deze nieuwvormingen noemt men neosoom. Ze zijn vaak 
van granietische samenstelling en doorgaans licht van kleur. De combinatie 
van een metamorf deel en een deel dat uit stollingsgesteente bestaat, is het 
kenmerk van migmatiet. De naam komt van het Griekse ‘migma’, dat mengen 
betekent.

Onder extreme omstandigheden waarbij migmatieten ontstaan, is het 
gesteente vaak ook ductiel. Het is door druk en hoge temperatuur plastisch 
vervormbaar, zonder dat er van duidelijke breukvorming of verscherving 
sprake is. Structuur en minerale bestanddelen voegen zich naar de heersende 
omstandigheden. Dit verklaart waarom in migmatieten vaak sprake is van 
plooiingsverschijnselen. Ook in de dijkstenen langs dit traject zijn verschillende
migmatietgneizen gezien met een fraaie geplooide structuur.

Geen migmatiet is gelijk, zelfs in de vaste rots variëren deze gesteenten over 
afstanden van een meter of meer soms sterk. Lichtkleurige banen, strepen, 
pockets en vegen, meest van granietische samenstelling, wisselen op de meest
bizarre wijze af met de oorspronkelijke, vaak donkerder gekleurde matrix van 
de gneis. Soms zijn de grenzen tussen het oude en het nieuwe gesteente 
bijzonder scherp, soms gaan beide gesteentedelen zonder duidelijke overgang 
in elkaar over. Uiteindelijk kan het omzettingsproces van deze ultra-
metamorfe gesteenten zo ver gaan dat migmatiet overgaat in graniet. Als 
handstuk valt het verschil tussen een graniet, die door stolling uit gloeiend 
vloeibaar magma is gekristalliseerd en een zeer sterk gerekristalliseerde 
migmatiet, niet meer vast te stellen. Alleen bij geologische karteringen blijkt 
dat veel grote granietcomplexen op aarde in feite door metamorfose zijn 
ontstaan en niet primair door stolling van magma. 

16.2 Voorkomen van migmatieten
Het grondgebergte van Scandinavië, met name in Finland, Zweden en het 
zuiden van Noorwegen is zeer oud. De gesteenten dateren uit het 
Precambrium. In grote delen van Zweden en Finland zijn deze gesteenten 



ongeveer 1800-2000 miljoen jaren oud, die in Zuidwest-Zweden en Zuid-
Noorwegen ‘slechts’ 1000-1200 miljoen jaar.
De lange tijd die sinds het ontstaan is verstreken, is oorzaak dat de ooit 
aanwezige gebergten door erosie zijn verdwenen. Door gewichtsvermindering 
zijn dieper gelegen gesteenten heel langzaam richting aardoppervlak 
opgestegen. Dit proces kan in zekere zin vergeleken worden met het smelten 
van een ijsberg. Negen tiende deel van de ijsberg bevindt zich onder water, 
slechts een klein gedeelte steekt boven water uit. Naarmate de ijsberg smelt 
zal deze van onderen gecompenseerd worden, waardoor altijd een deel ijs 
boven water uit blijft steken. 

Bij gebergten werkt dit ook zo. Geleidelijk komen door het verdwijnen van het 
gebergte gesteenten aan het aardoppervlak die ooit de wortels van het 
gebergte vormden. In Finland, Zweden en in Zuid-Noorwegen hebben we met 
deze situatie te maken. Hier liggen gneizen en migmatieten aan het 
aardoppervlak, die miljarden jaren geleden het fundament, zeg maar de 
wortels, van het bovenliggende gebergte vormden, vaak op tientallen 
kilometers diepte in de aardkorst. 

16.3 Waar komen de migmatieten in de dijk vandaan?
De herkomst van migmatietzwerfstenen in de dijk bij Warder is niet met 
zekerheid aan te geven. De grote aantallen migmatieten, die in dit dijktraject 
zijn aangetroffen, zijn weliswaar allemaal zwerfstenen, maar duidelijk is dat de
stenen op een paar na wellicht niet uit Nederland afkomstig zijn. Individueel 
zijn migmatieten niet aan een bepaalde streek in Scandinavië toe te wijzen, op
twee uitzonderingen na: Västervikvlekkengneis  en Sormlandgneis. De eerste 
is afkomstig uit de kuststreek in Zuidoost-Zweden, is grijsachtig van kleur met
talrijke opvallende, soms centimeters grote roodoranje omrande rondachtige 
vlekken met een donkere kern. Sormlandgneis is een grijze biotietgneis met 
dikke en dunnere lichtkleurige grijswitte strepen, vlekken en banden van een 
kaliveldspaat/kwartsmengsel. Sormlandgneis bevat tevens talrijke paarsrode 
granaten.

In het kustgebied van Zuidwest-Zweden komen naast granieten veel 
migmatieten voor. Die in de omgeving van Halmstad worden in een aantal 
steengroeven geëxploiteerd. Halmstadmigmatiet wordt in de 
natuursteenhandel voor puibekleding, vloeren en ook in grafmonumenten 
verhandeld. Ook in Finland zijn migmatieten heel gewoon, vandaar dat ze in 
Oost-Baltische zwerfsteengezelschappen in Oost-Drenthe veel voorkomen.

Aan de zuidkust van Noorwegen komen op uitgebreide schaal migmatieten 
voor. Vooral de kuststrook van Porsgrun tot voorbij Kristiansand is er rijk aan. 
Het prachtige migmatietcomplex bij Rognstranda in de buurt van de Noorse 
plaats Skien is beroemd. Gletsjers in de laatste ijstijd hebben de kustrotsen 
daar prachtig afgeschuurd, waardoor de typische migmatietstructuur met zijn 
‘gelaagde’ banden, strepen en granaten op megaschaal te zien is.

De begeleidende dijkstenen langs het dijktraject bij Groote Braak geven  
aanwijzingen omtrent de herkomst van de migmatietstenen. Talloze grote 



blokken van anorthosiet, sparagmiet (zie hieronder) en ook een aantal blokken
van roodachtige Grimstadgraniet, wijzen er op dat een groot deel van de 
verwerkte stenen afkomstig is uit de kuststreek van Zuid-Noorwegen. 
Nogmaals, migmatieten op zich geven te weinig aanwijzingen, maar het zou 
heel vreemd zijn als deze uit een ander verder verwijderd deel in Noorwegen 
afkomstig zouden zijn. Scheepskapiteins haalden hun stenen waar ze goed 
verkrijgbaar waren tegen zo weinig mogelijk kosten en oponthoud. Aan de 
Zuid-Noorse kust is door gletsjers in de laatste ijstijd, naast lokaal materiaal, 
een skala aan andere gesteenten als zwerfsteen achtergelaten. 

17. Anorthosiet, een ‘maangesteente’ in de dijk
Anorthosiet is in meerdere opzichten een bijzonder gesteente. Dat het 
gesteente in grote blokken voorkomt in de dijkglooiingen van de voormalige 
Zuiderzeedijk, vooral bij Schellinkhout, ligt vooral aan het voorkomen van dit 
gesteente aan de kust in Zuidwest-Noorwegen. Lokaal voorkomende 
zwerfstenen en breuksteen waren daar gemakkelijk verkrijgbaar en dankzij de 
ligging aan de kust ook goed te verschepen. Ook het transport naar de dijken 
in de Zuiderzee was te overzien.

Bijzonder aan anorthosiet is dat het gesteente nagenoeg uit één mineraal 
bestaat, namelijk plagioklaas. Plagioklaas is een veelvoorkomend 
veldspaatmineraal. Begeleidingsmineralen in anorthosiet zijn zwarte augiet en 
ilmeniet. Deze laatste is een titaniummineraal. De verwerkte steenblokken in 
de dijk bestaan vrijwel zonder uitzondering uit het grof- tot grootkorrelige type
anorthosiet, met plagioklaaskristallen tot wel meer dan een decimeter groot. 
Anorthosiet is aan zijn grijze kleur en zijn levendige spiegeling op de 
breukvlakken goed te herkennen. Bovendien bezit het gesteente vaak een 
paarsroze kleurzweem met lichtgroene strepen en banen. Anorthosiet komt 
ook in een grijswitte tot witte variant voor. Op de Markermeerdijk bij Uitdam is
deze kleurvorm in een aantal blokken aangetroffen.

Bijzonder is verder dat anorthosiet ook in grote hoeveelheden op de maan 
voorkomt. Tijdens Apollo-missies zijn van het maanoppervlak verschillende 
stukken anorthosiet meegenomen. Anorthosiet is ook makkelijk op het 
maanoppervlak te herkennen. De donkere plekken op de maan zijn de 
bekende mares, die voornamelijk met donkere basalt zijn opgevuld. De veel 
lichtere delen eromheen zijn hooglanden, die voornamelijk uit anorthosiet 
bestaan. Zie je op de dijk een stuk anorthosiet liggen en kijk je naar de maan 
dan weet je dat verderop in het heelal hetzelfde gesteente voorkomt.

Anorthosiet vormt een groot aaneengesloten gebied in het Rogaland rond de 
stad Egersund in Zuidwest-Noorwegen. In het gebied wordt het gesteente in 
verschillende groeven gewonnen, deels omdat de plagioklazen in het gesteente
op een bepaalde wijze gezaagd en gepolijst prachtig labradoriseren. Ze lichten 
op in blauwgroenoranje tinten. 

Anorthosiet komt behalve in Noorwegen nog op twee andere plaatsen in 
Scandinavië voor. Op de Alandarchipel in Zuidwest-Finland vormt het een klein
voorkomen op het eiland Västersten. Verder noordwaarts komt het ook voor in



een klein gabbrogebied in Nordingra aan de kust van de Botnische Golf, 
noordelijk van Sundsvall. Uit beide kleine gebieden zijn ook 
zwerfsteenvondsten bekend. De anorthosiet uit Noorwegen heeft geen 
zwerfstenen geleverd, althans niet in ons land. Het landijs in de ijstijd bewoog 
toen in zuidwestelijke richting, het Noordzeegebied in. Mogelijk dat aan de 
Engelse oostkust wel zwerfstenen van anorthosiet voorkomen. Oslogesteenten 
zijn daar namelijk niet zeldzaam.

Anorthosiet is zoals gezegd een bijzonder gesteente. Het is van Precambrische 
ouderdom en is ongeveer 930 miljoen jaar geleden ontstaan. De grote 
veldspaatrijkdom wordt verklaard door de ontstaanswijze op grote diepte in de
aardkorst, op de grens met de aardmantel. Door opsmeltingsverschijnselen is 
magma gevormd, dat met een temperatuur van ongeveer 1200 graden heel 
langzaam is afgekoeld. Hierbij trad een scheiding op tussen zwaardere en 
lichtere bestanddelen. De zwaardere kristallen zakten in de magmahaard naar 
onderen, de lichtere, waaronder vooral plagioklaaskristallen stegen naar 
boven. 

Plagioklaaskristallen vormden een relatief lichte massa, die lange tijd niet 
geheel gestold was. Deze brij van kristallen drong in de aardkorst omhoog en 
kristalliseerde daar tenslotte tot het gesteente anorthosiet. Het huidige 
oppervlak met anorthosiet in Zuidwest-Noorwegen ontstond in het 
Precambrium op een diepte van 15–20 km.

Economisch van belang zijn de enorme voorraden ilmeniet in de Ana-Sira 
anorthosiet, westelijk van het hoofdgebied bij Egersund. In de Tellnesmijn 
daar wordt jaarlijks meer dan 800.000 ton ilmeniet gewonnen. Ilmeniet is een 
zeer belangrijk titaniummineraal.

18. Sparagmiet, een heel bijzonder gesteente uit Zuid-Noorwegen
De vondst van een grijsachtige arkose in het dijktalud bij de Groote Braak was 
de eerste van een serie gelijksoortige steenblokken, die verspreid in de 
steenglooiing, verwerkt waren. Ze kwamen voor naast en te midden van 
blokken anorthosiet, Oslozwerfstenen en andere grote, sterk afgeronde en 
weinig verweerde zwerfstenen. 

Arkose is een veldspaathoudende zandsteen met talloze, in dit geval 
roodachtige zandkorrels van kaliveldspaat. Arkoses met rode veldspaatkorrels 
zijn langs eerder onderzochte dijktrajecten langs het Markermeer meer 
gevonden. Steeds betreffen het eenlingen. Bovendien zien deze er heel anders
uit. Ze komen vooral voor in Oost-Baltische zwerfsteengezelschappen, zijn van
Precambrische ouderdom en zijn afkomstig uit het noordoosten van de 
Oostzee en/of uit de Botnische Golf. 

De arkose in de dijk bij de Groote Braak heeft een afwijkend uiterlijk. De steen
bestaat uit een mix van kleine grijze kwartskorrels en zeer talrijke kleine, 
nauwelijks 1mm grote rode veldspaatkorrels. Het bijzondere aan deze 
dijksteen is, dat verspreid in het gesteente een gering aantal grotere 
grindstenen aanwezig zijn. De grootste grindsteen is ca 5cm groot en is deels 



afgerond. Verder komen kleinere grindstenen voor die meer hoekig van aard 
waren. Deze bestaan uit kwartsiet, kwarts, zandsteen en graniet.
De steen toont grote overeenkomsten met tilliet. Tilliet is versteend keileem. 
Keileem ontstaat uit gletsjerpuin dat in de vorm van klei, zand, grind en 
grotere stenen in de zool van gletsjers meegevoerd wordt en bij het afsmelten 
wordt afgezet. Het gesteente op de dijk herinnert sterk aan een tilliet die bij 
Moelv aan de oever van het Mjosameer in Zuid-Noorwegen dagzoomt en 
ontsloten is. 

De vondst veroorzaakte enige opwinding. Zwerfstenen van tilliet worden 
weliswaar meer gevonden, maar zijn erg zeldzaam. De tilliet van Moelv dateert
uit het Laat-Precambrium. Even verderop zijn meer steenblokken van arkose 
aangetroffen. Sommige tonen een zwakke gelaagdheid met sterk afgeronde 
stenen, die een grootte bereiken van ruim tien centimeter. In enkele blokken 
lagen de grindstenen als snoeren in een fijnkorrelige zandige matrix. Sommige
blokken waren wat minder vervuild, waardoor de oorspronkelijke groenachtig 
grijze, roodgespikkelde steenkleur duidelijk naar voren kwam. 

De typische kleur van het gesteente, de aanwezigheid van talloze kleine rode 
kaliveldspaatpartikels, samen met kleine en in sommige steenblokken vooral 
grote grindstenen maakte duidelijk dat we hier met steenblokken van 
sparagmiet te maken hadden. De stenen in de verschillende blokken 
sparagmiet bleken vooral uit dichte, soms glazige kwartsiet te bestaan. Dit 
maakte de determinatie als sparagmiet uit Zuid-Noorwegen definitief. 

De betekenis van sparagmiet in Noorwegen geldt niet zozeer voor één bepaald
type gesteente. De uitdrukking wordt gebruikt om een reeks sedimentaire 
gesteenten (formatie) aan te duiden die uit arkoses, conglomeraten, tilliet, 
kalksteen en kleischalie bestaan. Deze afzettingen komen voor in het 
binnenland in Zuid-Noorwegen. De hierboven genoemde tilliet van Moelv 
maakt er onderdeel van uit. Al deze gesteenten zijn gevormd in een 
sedimentatiebekken op het eind van het Precambrium en deels ook nog op de 
overgang naar het Cambrium (Eocambrium). Hoewel men deze gesteenten in 
eerste instantie interpreteerde als woestijnafzettingen, bleek later het 
tegendeel het geval. Sparagmieten zijn waarschijnlijk in een arctisch milieu 
afgezet. Ze bestaan deels uit smeltwaterafzettingen maar er schuilen ook 
tillieten onder. Van beide type afzettingen zijn in de dijk bij de Groote Braak 
steenblokken gevonden. Kortom, een heel bijzondere ontdekking.

19. Wat zijn diaklazen?
Diaklazen zijn van nature in ieder gesteente aanwezig. Het zijn zeer smalle 
breuken die zowel in zwerfstenen als in het vaste gesteenten vaak nauwelijks 
opvallen. Diaklazen vormen zwakke plekken waarlangs het rotsgesteente 
makkelijk splijt. In steengroeven waar men granieten gneis exploiteert, maakt 
men dankbaar gebruik van diaklaasbreuken om op een betrekkelijk makkelijke
manier vele meters grote steenblokken uit het rotsverband los te maken.



Diaklazen ontstaan door ontspanning, als gesteenten in de loop van de 
geologische geschiedenis, door verwering van bovenliggende gesteenten, heel 
langzaam richting aardoppervlak bewegen. Het gewichtsverlies door het 
verdwijnen van de bedekkende gesteenten veroorzaakt dat onderliggende 
rotsgesteenten als het ware ontspannen en iets uitzetten. Het gevolg is het 
ontstaan van reeksen parallelle breuken, die series vormen. Deze breukseries 
maken rechte of iets schuine hoeken met elkaar. Langs de dijk zijn op 
verschillende plaatsen zwerfstenen aangetroffen met dicht opeenliggende 
diaklaasbreuken. Deze liggen door verwering enigszins verdiept in het 
steenoppervlak en zijn daardoor goed zichtbaar.

20. Dijkstenen uit de omgeving van Varberg in Zuidwest-Zweden
De twee locaties met Varberggraniet/charnokiet in de dijk zuidelijk van Uitdam
werpen wellicht enig licht op de herkomst van de overige steenblokken, die in 
het dijktalud bij Uitdam zijn aangetroffen. Deze  bestaan uit fraai gestreepte 
migmatietgneis, roodachtige biotietgneis en dito soms gneisachtige graniet en 
pegmatiet.

Varberggraniet vormt een goed herkenbaar gesteente. Het staat in de geologie
ook bekend onder de naam Varbergcharnokiet. Dit heeft met de eigenaardige 
samenstelling en kleur van het gesteente te maken. Allereerst valt de 
bijzondere kleur van het gesteente op, hoewel er veel kleurwisselingen 
voorkomen. Sommig ‘Varbergers’ zijn middelkorrelig en op het breukvlak bruin
tot goudbruin van kleur met een groene kleurzweem. De meeste aangetroffen 
dijkstenen in dit traject zijn echter veel grofkorreliger en meer vuil grijsbruin 
van kleur, zonder dat er sprake is van een groene kleurzweem. Deze 
grofkorrelige variant van Varberggraniet vormt de overgang naar een type met
veel kwarts. 

De lichtkleurige steenblokken van Varberggraniet in de dijkglooiing lijken op 
enige afstand wel op verweerde larvikiet. Dit een syenietisch gesteente uit het 
Zuid-Noorse Oslogebied met de bekende iriserende, blauwwit oplichtende 
veldspaatkristallen. In Varberggraniet is van dit laatste echter geen sprake. 

Varberggraniet komt op verschillende plaatsen voor aan de kust van het 
Kattegat in Zuidwest-Zweden. Vooral rond de stad Varberg vormt het 
gesteente een groter voorkomen. 

20.1 Herkomst van de overige geïmporteerde dijkstenen bij 
Uitdam 
Voor de herkomst van de aangevoerde dijkstenen komen de kuststreken van 
Zuid-Noorwegen en die van Zuidwest-Zweden in aanmerking. In beide 
gebieden komen direct aan de kust granieten, nebulietische migmatieten en 
gneizen voor. Het transport van grote blokken steen per schip vanuit deze 
streken zal in het verleden het meest voor de hand gelegen hebben. Het 
zeegebied van het Kattegat en het Skagerrak was honderden jaren lang 
belangrijke handelsroutes voor scheepvaartverkeer. 



Hoewel langs de overige kusten van Noorwegen en Zweden granieten en 
metamorfe gesteenten in ruime mate voorhanden zijn, lijken de winnings- en 
exportmogelijkheden voor dijkstenen langs de kusten van Zuid-Noorwegen en 
het Kattegat in Zuidwest-Zweden het belangrijkst te zijn geweest. Dit blijkt wel
uit de talloze steenblokken van anorthosiet, migmatiet en graniet in de dijk bij 
Uitdam. Hoewel migmatieten en granietische gneisgesteenten op meerdere 
plaatsen in Scandinavië voorkomen, zijn voorkomens van anorthosiet 
uitsluitend bekend van Zuid-Rogaland langs de zuidwestkust van Noorwegen. 
Hierover verderop meer.

De rotskust ten westen van de Zuidnoorse stad Kristiansand bestaat over een 
lengte van circa 20 km uit een een afwisseling van roodachtige migmatietische
gesteenten, granieten en gneizen. Van hieruit zouden in het verleden in 
samenhang met de  anorthosietvoorkomens in Rogaland steenblokken naar de 
Zuiderzeedijken kunnen zijn vervoerd. 

Het Zuidwest-Zweedse kustgebied is waarschijnlijk een tweede belangrijke 
bron geweest van dijkstenen. Sinds jaar en dag leveren gebieden langs het 
Kattegat in Zweden bijzonder veel gesteentemateriaal. Vooral talrijke 
granietgroeven in de provincie Bohuslän staan hierom bekend. We hoeven 
maar te denken aan de granieten kasseien die overal in ons land gebruikt zijn 
om pleinen, straten en kaden mee te plaveien. Ook liggen in ons land vele 
tientallen kilometers granieten straatbanden van Bohuslängraniet. 

Verder zuidwaarts langs het Kattegat, in de omgeving van de plaats Halmstad,
bevinden zich grote steengroeven die bekend staan om hun migmatietgneis. 
Het gesteente is afwisselend roodachtig, lichtkleurig grijsroze met oranje 
strepen, banden en vegen in een schier oneindige variatie. Het grondgebergte 
in de kustomgeving bestaat voor een belangrijk deel uit een afwisseling van 
roodachtige migmatieten, granieten, gneisachtige granieten en pegmatieten. 
In de steenglooiing langs de Uitdammerdijk zijn op een paar plaatsen ook van 
deze Halmstadmigmatieten gevonden, vergezeld van blokken graniet, die sterk
doen denken aan Bohuslangraniet. Samen met de Varberggranieten lijkt de 
kuststrook in Zuidwest-Zweden, evenals de kuststreek van Zuid-Noorwegen, 
een belangrijke leverancier te zijn geweest van dijkstenen bij Uitdam. De 
locaties met anorthosiet, Grimstadgraniet en gesteenten uit het Oslogebied 
wijzen op een aanvoer uit dit laatste gebied.

Het is daarom zinvol om te onderzoeken of in oude archieven nadere 
informatie over de herkomst van het gesteentemateriaal te achterhalen is. 

21. Een bijzonder dijksteengezelschap 
In de zone met kleine zwerfstenen zijn, tijdens de inventarisatie, opmerkelijk 
veel bruine rapakivigranieten aangetroffen. Het gaat merendeels om 
rapakivigranieten die in de geologie als pyterlietische viborgiet worden 
aangeduid. Deze rapakivitypen bevatten meest ongeringde ronde of eivormige 
kaliveldspaateerstelingen, die een doorsnede bereiken tot 8cm. Deze ronde 
veldspaatkristallen noemt men ovoïden. 



Naast ongeringde ovoïden komen ook ovoïden voor met een ring van 
plagioklaas. Deze ovoïden, die een 2-3mm dikke mantel bezitten van 
bleekgroene plagioklaas, zijn kleiner in doorsnee (ca. 3cm). De grote 
ongeringde ovoiden vormen, ruimtelijk gezien, ronde of eivormige ballen van 
kaliveldspaat. De kleur van de ovoïden wijkt niet af die van de grondmassa.
 
Onder Scandinavische rapakivi’s onderscheidt men in hoofdzaak twee 
structuurtypen. Het voornaamste type is viborgiet. In deze rapakivi zijn de 
meeste kaliveldspaatballen voorzien van een mantel van plagioklaas. Deze 
laatste veldspaatsoort verweert vrij snel en kleurt daarbij witachtig. Hierdoor 
komt een beeld naar voren van een roodachtige tot roodbruine graniet met 
witte ‘ringen’. Vooral bij alandrapakivi is dit ringenbeeld erg duidelijk, vandaar 
dat bij deze zwerfsteensoort ook wel van ‘ringetjesgraniet’ gesproken wordt.
 
Naast een hoofdmassa van viborgiet komt verspreid in grote 
rapakivimassieven ook pyterliet voor. Dit type rapakivi herinnert sterk aan 
viborgiet, maar de ronde veldspaatovoïden missen grotendeels een mantel van
plagioklaas. Ook bevat het gesteente minder zelfstandige plagioklaaskristallen.
Het percentage donkere mineralen is eveneens geringer. Op het breukvlak zijn
pyterlieten duidelijk minder donker gekleurd dan viborgiet vanwege het 
ontbreken van donkere aggregaten van hoornblende en biotiet. Pyterlieten zijn
rijker aan silica. Dit uit zich in een grotere rijkdom aan kwarts. Kwartskristallen
vormen in pyterliet vaak kransen om de veldspaten.

Verspreid in de zwerfsteenzone langs de dijk zijn vele tientallen 
rapakivigranieten aangetroffen die voornamelijk uit pyterlietische viborgiet 
bestaan. Samen met de typische bruine kleur van de zwerfstenen, is duidelijk 
dat we hier te maken hebben met rapakivigranieten die niet van de 
Alandarchipel komen, maar oorspronkelijk wellicht afkomstig zijn uit het 
Nystad rapakivimassief op het vasteland in het zuidwesten van Finland. Dit 
massief bestaat uit twee delen. Het noordelijke deel werd lange tijd voor een 
afzonderlijk rapakivimassief aangezien. Het staat bekend als het Laitilamassief.
Het zuidelijke deel wordt het Vehmaamassief genoemd. Uit onderzoek is 
gebleken dat beide massieven ruimtelijk gezien in de aardkorst één groot 
voorkomen vormen. De aangetroffen dijkstenen lijken het meest op 
rapakivitypen uit het noordelijke Laitilamassief. 

Naast een meerderheid van pyterlietische viborgiet zijn in de dijkhelling ook 
echte viborgieten met plagioklaasommantelde ovoïden gevonden, verder 
kwartsrijke pyterlieten en meer gelijkkorrelige rapakivigranieten. Alle met 
dezelfde typische bruine kleur. Eén van de grootkorrelige pyterlieten kleurde 
meer roodachtig met duidelijke kransen van grijsblauwe kwartsen om de 
veldspaten. Kleur en rangschikking herinneren sterk aan een type uit het 
Laitilagebied, dat als Lellainenrapakivi bekend staat. 

Opmerkelijk is dat naast de bruine rapakivivarianten een drietal bleke, meer 
rosegekleurde pyterlietische rapakivi’s zijn gevonden. Ze wijken overgens qua 
mineraalinhoud en in structuur weinig van de andere typen af. 



Op pyterlietische viborgiet gelijkende rapakivi’s zijn ook bekend uit het oosten 
van de Aland archipel, viborgieten daarentegen niet. Bovendien wijken deze in 
kleur af van de dijkstenen. De gevonden pyterliet, pyterlietische viborgiet, 
viborgiet en gelijkkorrelige rapakivigraniet kunnen daarom niet afkomstig zijn 
van de Aland archipel. Ook het oostelijke deel daarvan komt niet in 
aanmerking. Een herkomst uit het Nystadmassief en dan met name uit het 
noordelijke Laitilagebied is wel aannemelijk, hoewel de leverbruine kleur van 
de meeste dijkrapakivi’s afwijkend is, hoewel dit ook een 
verweringsverschijnsel kan zijn. De meer rose gekleurde typen komen ook in 
het Laitilagebied voor. Een eventuele herkomst uit het zuidelijker 
Vehmaagebied is, hoewel de gelijkenis tussen pyterlietische viborgieten in 
beide gebieden groot is, niet aan te nemen. 

21.1 Herkomst van de rapakivi’s en overige onverweerde zwerfkeien
Dan blijft de vraag over: waar komen de aangetroffen dijkstenen vandaan? De
zeer geringe verweringsgraad maakt duidelijk dat het niet om Drentse 
zwerfkeien gaat. Ook een herkomst elders uit Noord-Nederland is uitgesloten. 
Plagioklaas verweert chemisch zeer snel waarbij het wit kleurt. De stenen 
zouden uit een kleirijke keileem kunnen komen. Dat is niet onmogelijk. De 
verwering in vette keileem is vaak zeer gering. Het grootste bezwaar van een 
herkomst uit Nederland is de zeer bijzondere samenstelling van de dijkstenen, 
met name de grote aantallen bruine rapakivi’s die er in voorkomen. Dat 
daarnaast ook roodachtige alandrapakivi’s en dito granieten gevonden zijn, is 
normaal, net als rode Botnische gneisgraniet en Botnische kwartsporfier. 
Interessant was de vondst van een grijswitte Nystadgraniet. Al deze 
zwerfsteentypen komen uit het Noord-Balticum en liggen niet ver uit elkaars 
buurt. 

Dé grote afwijking in het gezelschap is het grote aantal bruine 
(Laitila)rapakivi’s. Laitilarapakivi’s komen onder noordelijke zwerfstenen in 
Noord-Nederland voor, maar vormen zeldzame vondsten. Bovendien wijkt de 
typologie van deze zwerfstenen in Noord-Nederland duidelijk af van die in de 
dijk. Maar er is nog iets anders: Het formaat stenen is gemiddeld genomen 
klein, zo klein dat niet uit te sluiten valt dat het hier om ballaststenen gaat. 
Zwerfsteenformaten groter dan 40cm zijn echt zeldzaam. Het vermoeden is 
dat het hier om een gezelschap zwerfstenen gaat, dat op betrekkelijk geringe 
afstand van het brongebied moet zijn verzameld, ook al omdat de 
soortensamenstelling tamelijk eenzijdig is. Gedacht wordt dat deze stenen 
wellicht afkomstig zijn uit één van de Baltische staten Estland of Letland. Van 
de stranden in Estland is uit onderzoek gebleken dat daar zeer typerende 
eenzijdige zwerfsteengezelschappen voorkomen, die duidelijk beïnvloed zijn 
door gesteentevoorkomens in de buurt. Gezien de stromingsrichting van het 
landijs via de Botnische Golf en de Oostzee is een herkomst uit noordelijker 
gelegen Zuidwest-Finse rapakivigebieden zeer goed mogelijk. 

21.2 Kalkzwerfstenen uit het Ordovicium
Echt bijzonder is dat in dit traject van de Uitdammerdijk tussen de 
gebruikelijke zwerfstenen van rapakivi’s, graniet, gneis en zandsteen ook een 



aantal kalkstenen zijn aangetroffen. Het betreffen hier, zonder enige twijfel, 
kalkzwerfstenen. De samenstelling is bijzonder te noemen. De gedachte dat 
het misschien om in Nederland gevonden kalkzwerfstenen zou kunnen gaan, 
werd vrij snel verworpen. Het zijn vrijwel uitsluitend Ordovicische kalkstenen. 
Silurische soorten zijn niet aangetroffen. Zou het om Nederlandse zwerfstenen 
gaan, dan zouden Silurische kalkstenen de overhand hebben gehad. Die zijn 
niet gevonden. Vastgesteld kon worden dat de meeste van deze Ordovicische 
kalkstenen uit zogenoemde Lyckholmerkalksteen bestaat. Petrografisch en wat
inhoud aan fossielen betreft, bestaat hierover geen twijfel. In één van de 
kalkstenen werden losse kettingen van de tabulate koraalsoort Eocatenipora 
gevonden, een soort die in kalkstenen uit Estland en de voortzetting ervan op 
de bodem van de Oostzee voorkomt. 

De aanwezigheid van deze uit Estland of omgeving afkomstige 
kalkzwerfstenen, bevestigt de herkomst van de bruine Zuidwest-Finse 
Laitilarapakivi’s. Een mogelijkheid die niet kan worden uitgesloten is, dat de 
bruine rapakivizwerfstenen uit het onderzees op de Oostzeebodem gelegen 
Noord-Baltische rapakivimassief komen. Dit rapakivimassief ligt tussen Estland
en Aland in. Het zuidelijke deel van het Noord-Baltische rapakivimassief is 
bedekt door Paleozoische afzettingsgesteenten. Het noordelijke deel ligt bloot 
op de zeebodem. Dit laatste gebied is zeker in de Weichsel-ijstijd door 
overschuivend landijs geërodeerd. Hoewel zeker is dat aan de kusten 
zwerfstenen uit dit rapakivimassief moeten voorkomen, zijn deze niet met 
zekerheid te herkennen. Monstername voor vergelijking is door de onderzeese 
ligging van dit rapakivimassief niet mogelijk en zijn niet beschikbaar. 

Of de aangetroffen bruine rapakivizwerfstenen uit het ene of andere 
rapakivimassief komen, maakt voor een herkomst als zwerfsteen niet zo veel 
uit. De aanwezigheid van kalkzwerfstenen uit het Ordovicium doet vermoeden 
dat het stenengezelschap in de steenglooiing van de Uitdammerdijk voor een 
deel afkomstig moet zijn uit één van de Baltische staten, Estland voorop.

Dat de stenen in de dijk een eenzijdige samenstelling hebben gekregen, als 
gevolg van antropologische selectie, is niet aannemelijk. Bekend is, dat in het 
verleden sprake was van een druk handelsverkeer met de Baltische staten. Zo 
werden lange tijd op grote schaal grenen dijkpalen ingekocht en naar de 
Zuiderzeedijken vervoerd. 

De voorlopige conclusie is dat de onverweerde Oost-Baltische zwerfsteentypen 
in de zwerfsteenzone op de Uitdammerdijk tussen DP 122 en 125 afkomstig 
zijn uit Estland, meer nog dan uit het ten zuiden daarvan gelegen Letland. Om 
hier meer zekerheid over te krijgen zou nader onderzoek wenselijk zijn. 

22. Mylonietgneis met porfyroblasten
Veldspaatporfyroblasten zijn opvallend grote en vaak goed gevormde kristallen
van veldspaat in metamorfe gesteenten. Vooral in ogengneizen komen 
porfyroblasten vaak zeer duidelijk voor. De grote kristallen vormen opvallende 
elementen waardoor dergelijke gneisgesteenten al van enige afstand goed te 



herkennen zijn. Door deze porfyroblasten maken (myloniet)gneizen een 
porfierische indruk. 

Onder de omstandigheden waarbij op grote diepte in de aardkorst gneis door 
metamorfose (=omzetting) uit andere gesteenten gevormd wordt, spelen hoge
druk en een sterk verhoogde temperatuur een allesbepalende rol. Onder de 
extreme omstandighede,n die op die diepten in de aardkorst heersen, raken 
mineralen in gesteenten instabiel. Ze vallen in hun bouwstenen uiteen. Deze 
bouwstenen migreren op moleculair en atomair niveau vervolgens via 
microporiën naar nieuwe kristallisatiekernen. Het gesteente verkeert hierbij in 
vaste toestand, zij het dat deze enigszins plastisch op de hoge druk reageert. 

Uit de verschillende bouwstenen vormen zich nieuwe mineralen. Veldspaat, 
met name kaliveldspaat is hier één van. Zo lang de omstandigheden stabiel 
blijven, nemen de nieuw gevormde kristallen heel langzaam in grootte toe. Dit 
gaat ten koste van de omgeving. In dergelijke gneizen zien we heel vaak dat 
de al aanwezige mineralen zich door kristallisatiedruk rond de nieuw gevormde
veldspaten voegen, alsof ze er omheen gevloeid zijn. Dit laatste is echter niet 
het geval omdat alles in vaste toestand verkeert.

Deze nieuwgevormde kristallen vormen vaak opvallende ‘pitten’ in het 
gneisgesteente. Ze verlenen het gesteente een structuur die we ook zien in 
allerlei vulkanische porfieren. Echter, omdat gneis een metamorf gesteente is, 
dus geheel anders dan een vulkaniet, noemt met de nieuw gevormde kristallen
blasten. Het proces waarbij deze nieuwe kristallen gevormd worden heet 
blastese. Omdat de veldspaatkristallen in een metamorfe omgeving ontstaan 
zijn, noemt men deze porfyroblasten. Zo makkelijk kan het zijn.

23. Nebuliet ofwel migmatietgneis met een nebulietische structuur.
Nebuliet is een bepaalde vorm van migmatietgneis. Eigenlijk zou je moeten 
zeggen dat nebuliet het eindstadium van metamorfose is. Nebulieten vormen 
de overgang naar ‘normale’ granieten.

Migmatiet is een levendig gekleurd gesteente, die uit twee totaal verschillende 
componenten bestaat. Als metamorfe gesteenten diep in de aardkorst 
blootgesteld worden aan hoge druk en temperaturen van meer dan 650 graden
Celsius, beginnen minerale bestanddelen als kwarts en veldspaat als eerste te 
smelten. Migmatieten zijn ultrametamorfe gesteenten, die op vele kilometers 
diepte onder ketengebergten uit andere gesteenten ontstaan.

Uit de structuren in migmatieten blijkt, dat onder extreme omstandigheden  
steeds meer componenten in het uitgangsgesteente in vloeibare vorm 
overgaan. Behalve veldspaat en kwarts zijn dat biotiet, hoornblende en andere
mineralen.

Voorbeelden van dergelijke opsmeltings/vormingsprocessen komen onder 
noordelijke zwerfstenen veel voor. We vinden regelmatig zwerfstenen, waarin 
het oorspronkelijke beeld van een metamorf gesteente langzamerhand 



ingeruild wordt, voor dat van een stollingsgesteente. Het metamorfe, 
migmatietische karakter van het gesteente wordt diffuus door het verschijnen 
van steeds meer nieuwgevormde kristallen van veldspaat, kwarts en donkere 
mineralen.

Het uiteindelijke resultaat tenslotte is een gesteente, dat slechts aan enkele 
vage restanten van gneis of aan korrel-onregelmatigheden nog als migmatiet 
te herkennen is. Dergelijke vaak als gewone graniet uitziende 
overgangsgesteenten noemt men nebuliet (‘nebula’=mist). 

23.1 Nebulieten als dijksteen
Zowel bij Katwoude als in de Uitdammerdijk, noordelijk en vooral ten zuiden 
van Uitdam, zijn op verschillende plaatsen in de steenglooiing partijen 
bleekrode en oranjerode migmatieten aanwezig. De dijkstenen zijn 
verhoudingsgewijs groot en zijn duidelijk als migmatiet te herkennen. De 
rekristallisatie in dit type migmatiet is echter zover gevorderd, dat delen 
ervan, als deze bemonsterd zouden worden, het uiterlijk en samenstelling 
hebben als  een normale graniet. Het gneiskarakter in deze steenblokken komt
niet erg tot uitdrukking. We hebben hier duidelijk met een type migmatiet te 
maken met kenmerken van een nebuliet. Afhankelijk van de plaats van 
herkomst in Scandinavië kunnen deze ultrametamorfe gesteenten heel 
verschillend van kleur en korreling zijn.

Het is bekend dat nebulietische migmatieten veel voorkomen in metamorfe 
complexen langs de  Noorse zuidkust, het kustgebied in Zuidwest-Zweden en 
ook langs de zuidoostkust van Zweden. Migmatieten en dus ook nebulieten 
missen jammer genoeg kenmerken om als gidsgesteente te dienen. Over de 
herkomst  van deze nebulietische dijkstenen is dus niets met zekerheid  te 
zeggen. Archiefonderzoek zou hierover wellicht uitsluitsel kunnen geven.

24. Zwerfstenen uit Noorwegen
In het dijktalud voor en na DP 136 werden tussen de andere dijkstenen 
zwerfstenen ontdekt, die uit het geologisch bijzondere Oslogebied in Zuidoost-
Noorwegen stammen. Het voorkomen van deze Oslostenen in het dijktalud 
begint plotseling ongeveer 70m voor DP 136 en stopt even plotseling ca. 40 
meter er voorbij. 

Er werden acht verschillende gesteentesoorten uit het Oslogebied gevonden. 
Het talrijkst waren Nordmarkiet en Larvikiet. Deze zijn respectievelijk met 13 
en 8 zwerfstenen vertegenwoordigd. Het formaat van de keien wisselt van 
groot tot zeer groot. Vooral van larvikiet zijn stenen aanwezig met een 
doorsnede van meer dan 1 meter! Verder werden 2 rhombenporfieren 
gevonden. Eén ervan behoort tot het zgn. Kolsås-type afkomstig van de berg 
Kolsås in het noorden van de stad Oslo. Andere vondsten waren: 4x Ekeriet, 
2x Drammengraniet waarvan één ontwikkeld als Drammenrapakivi, 1x 
Regtangelporfier en 1x donkere Oslobasalt.

De vraag die hierbij rees was, waar komen deze grote zwerfstenen vandaan.  
Een herkomst uit Nederland of Duitsland is uitgesloten. Noord-Jutland in 



Denemarken zou mogelijk zijn. Logischer en ook makkelijker verkrijgbaar 
waren de stenen langs de Zuidkust van Noorwegen zelf en dan met name het 
kustgebied langs de Oslofjord en de Langsundfjord, waar deze Oslogesteenten 
als vaste rots in zee uitmonden.

24.1 Herkomst Oslostenen
Op het laatst van de Weichsel-ijstijd, ca. 9000 jaar geleden had het ijsfront 
zich tot in Zuid-Noorwegen teruggetrokken. Op de plaats waar aanvoer en 
afsmelting een tijdlang met elkaar in evenwicht waren, ontstond een brede 
morenegordel, waar al het puin dat het ijs aanvoerde afgezet werd. Deze 
morene gordel staat in Zuid-Noorwegen bekend als de Ra-morene. Zuidelijk 
van de plaats Helgeroa aan de Langesundfjord snijdt deze morene de kustlijn. 
De morenegordel loopt van het steenstrand van Molen in noordoostelijke 
richting door naar Zweden en Finland.

Waar de Ra-morene in Zuid-Noorwegen aan het oppervlak ligt is het landschap
bezaaid met kleine en grote zwerfstenen. Dit geldt ook voor de eilanden in de 
zuidelijke Langesundfjord, in de Sandefjord en verder westwaarts op eilanden 
als Jomfruland. Kusten en achterliggend landschap zijn bezaaid met duizenden
grote en kleine zwerfstenen. Voor de handel in dijkstenen was het 
waarschijnlijk niet moeilijk om als het te pas kwam hier vrachten keien 
vandaan te halen. Gezien het sortiment Oslogesteenten dat op de dijk bij DP 
136 is aangetroffen, moeten deze gehaald zijn uit de omgeving van de 
Langesundfjord of oostelijk daarvan langs de Sandefjord. In dit gebied komt 
larvikiet als vaste rots voor. Voorkomens van nordmarkiet, ekeriet, 
rhombenporfier en drammengraniet liggen noordelijker, maar bevinden zich in 
de stroomrichting van het gletsjerijs in de ijstijd.  
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