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Op 5 oktober 2018 organiseerde de Geologische Dienst Nederland het 
evenement “100 Jaar geologie in kaart”, over de historie van de Nederlandse 
geologische kartering. Het evenement werd georganiseerd vanwege het 
honderdjarig bestaan van de Geologische Dienst en haar rechtsvoorgangers. 
In diverse lezingen werd aandacht besteed aan de geologische karteerron-
des door de jaren heen, de personen die zich daarmee bezighielden en het 
steeds toenemende inzicht in de aard en het ontstaan van de ondergrond. 
In dat licht bezien is het interessant om ook op regionaal niveau te bezien 
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AFBEELDING. | Informatiebord van het Heimanspad, een historisch-geografi sche 
wandelroute langs en door de Zanderij Crailoo. De route is gemarkeerd met 
zwerfstenen die begin 20e eeuw bij het afgraven zijn gevonden en in 1998 opnieuw 
zijn ontdekt. Foto: Sander Koopman.
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hoe de geologische inzichten zich hebben ontwikkeld, welke thema’s en 
locaties er zijn onderzocht en wie daarbij betrokken zijn geweest (zie 
tabellen 1 en 2 en Afb. 1 voor een overzicht). Dit artikel beschrijft de 
historische ontwikkelingen in het geologisch onderzoek voor de regio het 
Gooi, waar de eerste auteur zelf reeds 20 jaar mee bezig is. Ook beschrij-
ven we een project waarbij op laagdrempelige wijze inmiddels onzichtbaar 
geologisch verleden weer tot leven wordt gebracht voor het publiek.

Historie van de geologiebeoefening in het Gooi
De aanzet tot een landelijke geologische kartering begint in 1844 met de 
publicatie van een “Proef eener Geologische Kaart van de Nederlanden” door 
Staring (Dankert, 2018). Uiteindelijk krijgt Staring de opdracht om heel 
Nederland te karteren. De kartering wordt uitgevoerd in de periode 1852-1860 
en in de jaren 1858-1867 publiceert hij de eerste Geologische Kaart van 
Nederland (Oele, 2001). Een enorme prestatie aangezien hij de kartering 
uiteindelijk grotendeels alleen heeft uitgevoerd in een tijd waarin het meeste 
vervoer nog per koets en trekschuit plaatsvond. De geologiebeoefening in het 
Gooi komt later op gang, zo tegen 1900. Rond die tijd raken diverse amateur-
onderzoekers geboeid door het landschap in hun omgeving. Ontsluitingen 
waren rond deze tijd veelvuldig aanwezig in het Gooi in de vorm van zand-
groeven en zanderijen, maar ook in zandverstuivingen. Fotocamera’s kwamen 
aan het eind van de 19e eeuw op grotere schaal beschikbaar waarmee men een 

middel verkreeg om het landschap 
direct vast te leggen. De eerste onder-
zoeker, die foto’s publiceerde van een 
ontsluiting in het Gooi, was Koning, 
een apotheker uit Bussum die in zijn 
vrije tijd onderzoek deed naar de 
natuurlijke omgeving. Hij maakte 
foto’s van de Zanderij Crailoo (nr. 1 
in Afb. 1) die toen volop in bedrijf 
was. Koning beschrijft het voorkomen 
van dikke pakketten horizontaal ge-
laagd zand en grind, maar ook delen 
waar sterke vervormingen zijn te zien 
(Afb. 2) en het veelvuldig voorkomen 
(in het zuidelijk deel) van zwerfstenen. 
In de periode van Koning’s publicatie 
(1899) begon de theorie van landijs-
bedekking net ingeburgerd te raken, 
als opvolger van het idee dat grote 
zwerfstenen door drijfi js gedeponeerd 
waren. Van een geheel andere aard is 
het onderzoek dat Van Balen heeft 
uitgevoerd in 1908. Hij was voor het 
Gooi de eerste auteur die waarnemin-
gen deed van actuele geologische pro-
cessen. Van Balen beschreef en tekende 
op gedetailleerde wijze de actuele 
eolische reliëfvormen en profi elen, 
die ontstonden door de werking van 
de wind, in een zandverstuivingsge-
bied ten zuidwesten van Hilversum 
(nr. 2 in Afb. 1) (Afb. 3 & 4). In-
middels is dit gebied vrijwel geheel 
bebouwd en resteert nog een klein 
overblijfsel dat geheel met bos is be-
groeid (lokaal bekend als “Bosje van 
Zeverijn”) (Afb. 5). In de periode 
1909-1912 staat de Zanderij Crailoo 
weer in de belangstelling. Natuur-
kenner Heimans publiceert diverse 
artikelen over de vele zwerfstenen die 
er bij de afgraving gevonden zijn en 
de relatie met de geologie van het 
gebied. Heimans trachtte een deel van 
het afgegraven stenenrijke gebied in 
eigendom te verkrijgen, maar de 
eigenaar Stad en Lande stond het 
gebied helaas niet af. De zwerfstenen 
werden bij de verdere ontginnings-
werkzaamheden in de grond begraven 
en zouden pas een eeuw later weer 
aan het oppervlak komen!1 De vol-
gende geologische publicatie over het 
Gooi verschijnt in 1924 en is van de 
hand van Ravesteyn. Aan de hand 

1. Bij werkzaamheden voor natuurontwikkeling 
in 1998 zijn tientallen zwerfkeien aangetroffen. 
Deze zijn verwerkt in de wandelroute Heimans 
Zwerfkeienpad (Coesèl, 2002). Bij plagwerk-
zaamheden eind 2018 zijn opnieuw tientallen 
zwerfkeien aan het licht gekomen (Koopman, 
2019). Het is onbekend hoeveel stenen er nog 
liggen te wachten op een herontdekking.

AFBEELDING 1. | Kaart met de ligging van de in de hoofdtekst genoemde locaties. 
Kaartondergrond: Kadaster, 2011.
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van een geologische wandeling be-
schrijft hij de aard van grindafzettin-
gen in het Gooi en de zwerfstenen die 
hij tegenkomt. Ook Ravesteyn be-
zoekt de Zanderij Crailoo. Vlak in de 
buurt onderzoekt hij de leemkuilen op 

TABEL 1. | Een overzicht van de auteurs die hebben gepubliceerd over de geologie van het Gooi. Beperking: het gaat hier om de 
auteurs die primaire onderzoeken en/of observaties hebben gedaan met aandachtsgebied het Gooi. De nadruk ligt niet op een 
volledige bibliografi e maar vooral op een globaal overzicht van de auteurs en de behandelde onderwerpen.

de Aardjesberg, en hij beschrijft als eerste het voorkomen van keileem op deze 
locatie (nr. 3 in Afb. 1). Van der Lijn was een veelzijdige amateurgeoloog met 
maar liefst 112 publicaties op zijn naam (Lijst der geschriften van P. van der 
Lijn, 1917-1949). In 1943 publiceerde hij een overzichtspublicatie over de 
geologie van het Gooi. Hierin beschreef hij onder meer zijn waarnemingen in 
de groeve bij de “Utrechtsche Waterleiding” (nr. 4 in Afb. 1), waar hij gestuwde 

TABEL 2. | lijst van de in de hoofdtekst genoemde locaties. 

Jaar/periode  Auteur  Onderwerp(en)

1899  C.J. Koning  Geologie van de Zanderij Crailoo.
1908  C.L. van Balen  Eolische processen in een zandverstuiving ten zuidwesten van Hilversum.
1909-1912  E. Heimans  Vijf artikelen over de zwerfstenen en de geologie van de Zanderij Crailoo, en de ontwikkelingen omtrent het 
  al of niet kunnen behouden van de stenen.
1924  P.J. van Ravesteyn  Geologische beschouwing over het Gooi aan de hand van een wandelroute.
1943  P. van der Lijn  Algemene geologie van het Gooi. Waarnemingen in de groeve bij de Utrechtsche Waterleiding. 
  Diverse artikelen over keileem, zwerfstenen, windkeien en gletsjerkrassen.
1947  D. de Waard  Aardrijkskunde vanuit de lucht, overzicht van glacigene landschapsvormen. Een geologische interpretatie op   
  basis van luchtfoto’s.
1954  G. Bout Zandsteenvorming in het Bikbergerbos, over het ontstaan en voorkomen van plaatseigen zandsteen.
1949-1964  L. Ho� and  Glaciale en periglaciale verschijnselen, waarnemingen in groeven.
1967  C.J. Overweel &  
 J.G. Zandstra  Een zwerfsteen van Uppsalagraniet te Lage Vuursche
1976  H. Schaftenaar Windkeilagen in een bouwput te Naarden en in de groeve Warandebergen-Rijsbergen-Oostermeent,
1976 en 1987  G. P. Gonggrijp  Geologische verschijnselen in de groeve Oostermeent.
1992  M.H.M. van Ree  Het landschap van de Laarder Wasmeren, onderzoek naar geomorfologie en bodemkunde.
1964-2010  G.H.J. Ruegg e.a.  Glaciale en periglaciale geologie. Waarnemingen in groeven en bouwputten.
2006-heden  S. Koopman e.a  Glaciale en periglaciale geologie, dekzand en stuifzand. Waarnemingen in bouwputten en andere tijdelijke   
  ontsluitingen.
2013-heden  J. Sevink e.a. Diverse bodemkundige en paleo-ecologische onderzoeken, dekzand en stuifzand, veen.

Locatie  Nummer  Infoblad  Korte omschrijving
 in afb. 1  gemaakt 
  Ja/Nee

Zanderij Crailoo 1 J Zandafgraving van de Hollandsche IJzeren SpoorwegMaatschappij, in gebruik vanaf 1874 tot 1971.   
   Dikke pakketten � uvioglaciale afzettingen, in het zuidelijk deel bedekt met keileem. Plaatselijk   
   gestuwde afzettingen Vele noordelijke zwerfstenen aangetro� en.
Stuifzand ZW- 2 N Voormalig stuifzandgebied, nu verdwenen onder bebouwing.
Hilversum 
Aardjesberg  3 J Keileem liggend op � uvioglaciale afzettingen. De keileem was ontsloten in kleinschalige leemkuilen.
Utrechtsche  4 N Gestuwde afzettingen, veel zwerfstenen van zuidelijke herkomst.
Waterleiding 
Bikbergen 5 J Een aantal blokken plaatseigen zandsteen, het totale complex was zo’n zes meter lang. 
Warandebergen- 6 J Zandgroeve voor de Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen. In gebruik van 1925 tot 1978. 
Rijsbergen   Voornamelijk gestuwde afzettingen, naar het oosten toe afgedekt door dekzand. 
   Windkeienlaag.     
Oostermeent 7 J Zandgroeve voor de Kalkzandsteenfabriek Rijsbergen. In gebruik tot 1975. Dekzand met   
   periglaciale verschijnselen. In het uiterste westen gestuwde afzettingen onder het dekzand.
Kuil van Koppel 8 N Zandgroeve van onder meer de Gooise Transportonderneming, in gebruik tot eind jaren ’60. 
   Gestuwde afzettingen met plooien en breuken.
‘t Bluk 9 J Actief stuifzand. Stuifzandfasen vanaf het vroeg-neolithicum tot heden, afgewisseld met   
   bodempro� elen. Een bodempro� el uit het mesolithicum met houtskoolpartikels.
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afzettingen en veel zuidelijke zwerfstenen (Maas-Rijngesteenten) aantrof. 
Ook schreef Van der Lijn in 1943 diverse korte publicaties over keileem en 
zwerfstenen in het Gooi.

Remote sensing “avant la lettre”
Een zeer vernieuwende aanpak werd gevonden door De Waard. In 1947 publi-
ceerde hij zijn artikel “Aardrijkskunde vanuit de lucht”. Hierin bespreekt hij de 
geologie van het heidegebied tussen Laren en Hilversum en het gebied tussen 
Blaricum en Huizen aan de hand van luchtfoto’s. Een toepassing van remote 
sensing in de geologie avant la lettre. Door het gebruik van luchtfoto’s van het 
toen nog betrekkelijk kale landschap, waarin de door de erfgooiers gegraven 
grind- leem- en zandkuilen goed zichtbaar waren, ontstond er voor het eerst 
een systematisch inzicht in het verloop van de strekkingsrichting van de stuw-
wallen. Later kon dit inzicht verder worden verfi jnd aan de hand van het Actueel 
Hoogtebestand van Nederland (Koopman, 2017). Reeds uit 1860 waren waar-
nemingen bekend van zandsteenformaties in de stuwwallen, zoals op de 
Trompenberg bij Hilversum. In 1953 werd bij boswerkzaamheden een nieuw 
voorkomen van zulke zandsteen ontdekt bij Bikbergen (gem. Huizen, nr. 5 in 
Afb. 1) (Afb. 6). Deze keer werd de steen ook microscopisch onderzocht waar-
door Bout in zijn artikel een onderbouwde beschrijving kon geven van deze 
plaatseigen zandsteen. In de periode 1949-1964 was amateurgeoloog Hofl and 
zeer actief in heel Nederland. Van talloze plekken in Nederland beschreef hij 
waarnemingen van glaciale en periglaciale verschijnselen in de bodem. De waar-
nemingen werden nauwgezet in tekeningen vastgelegd en van een interpretatie 
voorzien. In het Gooi en omgeving bezocht hij meerdere groeven waar de 
(peri)glaciale geologie bijzonder fraai te zien was, zoals de zanderijen bij Oud 
Naarden, de groeven Warandebergen-Rijsbergen en Oostermeent (nrs. 6 & 7 in 
Afb. 1) en de Kuil van Koppel op de Zuiderheide (nr. 8 in Afb. 1). Fenomenen 
die hij optekende waren onder meer stuwingsverschijnselen zoals plooien en 
breuken, kryoturbatie, preglaciale kleilagen, windkanterlagen en structuren in 
smeltwaterafzettingen en dekzand. Twee publicaties over vondsten van stenen 
verschenen in 1967 en 1976. In 1967 ging het om de vondst van een fl ink blok 
graniet te Lage Vuursche. Het blok is nader onderzocht door Overweel en 

Zandstra en door hen beschreven in 
de context van meerdere keileem-
waarnemingen in midden-Nederland. 
Een publicatie uit 1976 staat geheel in 
het teken van windkeien (ook wel 
aangeduid als windkanters – SK). 
Schaftenaar bespreekt hierin de waar-
neming van een windkeienlaag en 
een periglaciale geulopvulling met 
windkeien beide te Naarden, en een 

AFBEELDING 2. | Stuwingsverschijnselen in het zuidelijk deel van de Zanderij Crailoo, opgetekend rond 1899 door 
C.J. Koning. Figuur 4 uit: Koning, 1899.

AFBEELDING 3. | Foto’s van actief 
stuifzand ten zuidwesten van Hil-
versum. Plaat XL uit: Van Balen, 
1908. Foto: C.L. van Balen.
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ontsluiting van een windkeienlaag in 
de Groeve Oostermeent. De geologie 
van deze groeve, tezamen met de 
naastgelegen groeve Rijsbergen (ook 
wel als Warandebergen aangeduid), is 
uitgebreid beschreven in twee publi-
caties van Gonggrijp in 1976 en 1987. 
Gonggrijp brak een lans voor het be-
houd en het zichtbaar blijven van de 
bijzondere fenomenen in deze groeven, 
maar helaas is datgene wat nog zicht-
baar was na het beëindigen van de 
afgravingen geheel toegedekt met 
gestorte aarde. 

Het inzicht groeit
Ruegg heeft in de periode 1964-2010 
een aantal publicaties geschreven over 
de Kwartairgeologie van het Gooi. 
Ook hij heeft nog enkele in bedrijf 
zijnde groeven kunnen bestuderen, 
zoals de Zanderij Crailoo en het eer-
dergenoemde groevecomplex Rijs-
bergen-Oostermeent. Vernieuwend 
aan de aanpak van Ruegg was vooral 
dat hij de eerste auteur was die syste-
matisch waarnemingen in bouwputten 
ging vastleggen en op basis hiervan 
tot een synthese van de regionale geo-
logie kwam. Uiteindelijk heeft dat tot 
meer dan zeventig waarnemingen 
geleid waarmee voor het eerst vlak-
dekkende geologische kaartjes op basis 
van ontsluitingen getekend konden 
worden. “Vruchtbare” gebieden waren 
vooral het Mediapark bij Hilversum 
en de centra van Hilversum en Huizen, 
waar in de beschreven periode veel 
bouwprojecten zijn uitgevoerd. Het 
onderzoek in bouwputten wordt tot 
op heden nog voortgezet door de 
eerste auteur van dit artikel en heeft 
inmiddels (stand 17-11-2018) tot 175 

AFBEELDING 4. | Ligging van de door C.L. van Balen onderzochte stuifzanden 
op de topografi sche kaart van 1906 (A) en 2011 (B). Let op de Joodse begraaf-
plaats bovenin de blauwe cirkel (loep!), die op beide kaarten is afgebeeld. 
Kaarten: Kadaster.

AFBEELDING 5. | Het “Bosje van 
Zeverijn”, een bebost stuifzandres-
tant. Toestand in 2014. 
Foto: Sander Koopman.

AFBEELDING 6. | De plaatseigen zandsteen bij Bikbergen, november 2018. 
Foto: Sander Koopman. 

eigen waarnemingen geleid. Hierdoor is nog veel meer bekend geworden over 
de gedetailleerde begrenzingen van de geologische eenheden, de verbreiding 
van de diverse typen afzettingen in de ondiepe ondergrond en de enorme 
variatie in lithologie en geologie aan de proximale zijde van de stuwwallen. 
Ook konden, door het combineren van de gegevens uit grote aantallen waarne-
mingen, regionale en lokale paleogeografi sche reconstructies worden vervaardigd. 

A

B
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Een andere invalshoek is het bodemkundig-landschappelijk en paleo-ecologisch 
onderzoek. Zo voerde Van Ree in 1992 een kartering uit van de geomorfologie 
en bodemopbouw van het Laarder Wasmerengebied en ’t Bluk (nr. 9 in Afb. 1) 
bij Hilversum. Deze kartering was de opmaat naar meer onderzoeken in het 
gebied waar sinds 2013 door Sevink e.a. bijzondere ontdekkingen zijn gedaan, 
zoals het voorkomen van zeer oude stuifzandfasen (begin neolithicum, zo’n 
5.500 v. Chr. (Sevink et al., 2013) en bodemprofi elen uit het mesolithicum met 
houtskooldeeltjes erin (Sevink et al., 2018). Op diverse andere plekken in het 
Gooi, zoals Monnikenberg (bij Hilversum) en Gijzenveen (bij Bussum) zijn 
door Sevink e.a. eveneens bodemprofi elen maar ook veenresten onderzocht en 
gedateerd. Hierdoor komt de geologische en landschappelijke geschiedenis van 
het Holoceen steeds beter in beeld.

Project Historische Geosites
Het project “Historische Geosites in het Gooi” is uitgevoerd door de tweede en 
derde auteur als educatieve eindopdracht voor de IVN Natuurgidsenopleiding 
’t Gooi (zie KADERTEKST). De begeleiding lag in handen van de eerste auteur, 
die als docent aan deze opleiding is verbonden. Het project had tot doel om het 
publiek bewust te maken van eertijds onderzochte maar nu niet meer zichtbare 
ontsluitingen met bijzondere geologische fenomenen, de historie en de onder-
zoeksgeschiedenis van deze ontsluitingen. De doelstelling is ingevuld door het 
maken van informatiebladen over een aantal plekken waar in het verleden zulke 
fenomenen waarneembaar waren en onderzocht zijn2. Zie afbeelding 1 voor de 
ligging van de beschreven locaties. Per plek zijn twee bladen vervaardigd (uit-
gezonderd Stenen van Bikbergen, 1 blad). De bladen zijn uitgevoerd op A3-
formaat in kleur en bevatten historische afbeeldingen zoals profi eltekeningen en 
oude foto’s, een beschrijvende tekst over de ontstaanswijze van de ondergrond 
en een opsomming van de onderzoekers die over de locatie gepubliceerd hebben 
(Afbeelding 7). Naast historische locaties is één locatie beschreven waar geologie 
en bodem nog steeds te zien zijn en waar recent onderzoek is gedaan (’t Bluk, 
nr. 9 in Afb. 1). Het is de bedoeling dat de bladen gebruikt gaan worden door 

2. De meeste locaties zijn al eerder samen-
hangend beschreven in Stichting Geopark, 
2016. Onderscheidend in het project Historische 
Geosites zijn het gebruik van historische 
afbeeldingen, extra aandacht voor de historie 
van het onderzoek en de uitwerking op klein 
posterformaat ten behoeve van gebruik in het veld. 

natuurgidsen als ze in de beschreven 
gebieden een wandelexcursie gaan 
geven. Ook is er een fi etsroute ont-
worpen die langs alle beschreven 
locaties leidt (afbeelding 8). De infor-
matiebladen worden toegevoegd aan 
de terreininformatie van IVN Gooi 
zodat de beschikbaarheid ervan ook 
in de verdere toekomst geborgd is. 
Gebruik is mogelijk ter voorbereiding 
van de excursie, maar ook in het veld 
waar de gids op locatie de afbeeldin-
gen van vroeger zichtbare structuren 
kan tonen en uitleggen aan het publiek. 
Deelnemers aan een excursie raken 
daardoor meer bewust van de ont-
staanswijze van de ondergrond, van 
de ontwikkelingen in het regionale 
geologisch onderzoek door de tijd 
heen, en van de personen die zich in 
het verleden daarmee bezig hebben 
gehouden. Uiteraard zijn er nog veel 
meer mogelijkheden om het aardkun-
dig verleden beter zichtbaar te maken. 

AFBEELDING 7. | Voorbeeld van een informatieblad, locatie Warandebergen-Rijsbergen.
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Denk aan informatieborden, een expo-
sitie, een website, fi lm, enzovoorts3. 
Echter de beschikbare fi nanciële mid-
delen en regelcapaciteit zijn doorgaans 
beperkt. Ook is het van belang om te 
onderkennen dat elk medium op de 
langere termijn wel enig beheer be-
hoeft. De gekozen invulling middels 
informatiebladen is een eenvoudig, 
goedkoop en ook op langere termijn 
goed houdbaar middel om het lokale 
geologisch erfgoed levend te houden. 

Dankwoord
Onze dank gaat uit naar alle personen 
die behulpzaam zijn geweest bij het 
verschaffen van toegang tot collecties 
en het beschikbaar stellen van publi-
caties. In het bijzonder: de medewer-
kers van het Goois Natuurreservaat 
en het Geologisch Museum Hofl and 
voor het verlenen van toegang tot de 
collecties, Inge de Haart van het 
Streekarchief Gooi en Vechtstreek 
voor het aanleveren van geologische 

3. Geologische informatieborden zijn reeds op 
enkele plekken in het Gooi geplaatst in het 
kader van de aanwijzing van het Aardkundig 
monument Stuwwal ’t Gooi (Provincie 
Noord-Holland, 2006). In Geologisch 
Museum Hofl and te Laren is in de permanente 
expositie Goois Verleden aandacht voor de 
geologie van het Gooi. De prachtige zwerfstenen-
collectie van voorheen het Goois Museum ligt 
helaas al jarenlang in een depot en is niet voor 
publiek toegankelijk. 

notities uit het archief en Nora Bosscher van de gemeente Hilversum voor het 
aanleveren van twee publicaties uit het archief van het vroegere Goois Museum.

Geraadpleegde collecties
Bibliotheek Geologisch Museum Hofl and, Archief Stichting Goois Natuurre-
servaat, Collectie Gemeente Hilversum, Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

OVER DE IVN NATUURGIDSEN-
OPLEIDING
De IVN Natuurgidsenopleiding leidt mensen 
op tot gediplomeerd IVN Natuurgids. Na 
afronding ervan zijn de deelnemers in staat 
om zelfstandig educatieve publieksactivi-
teiten te verzorgen in de natuur. De opleiding 
wordt gegeven door lokale afdelingen van 
IVN Natuureducatie. Het programma van 
de opleiding bevat enerzijds een breed 
scala aan natuuronderwerpen, anderzijds 
is er veel aandacht voor educatie en didac-
tische vaardigheden. Aardkundige onder-
werpen hebben in het curriculum van de 
opleiding van IVN Gooi een prominente 
plek. Zo bevat de opleiding een oriëntatie-
les en � etsexcursie over het landschap, een 
les en � etsexcursie over de Kwartairgeolo-
gie van het gebied en een les en practicum 
over bodemkunde. Ook voeren de cursisten 
zelfstandig een voorbereidingsopdracht uit 
om nader kennis te maken met de regionale 
geologie en maken ze kennis met de in het 
gebied voorkomende zwerfstenen en 
bodempro� elen.

AFBEELDING 8. | Fietsroute langs de beschreven locaties.


