‘Nieuwe’ zwerfsteenvondsten
in de Zanderij Crailoo
De bijvangst van graafwerkzaamheden in 2018
Sander Koopman
De Zanderij Crailoo is een oude spoorwegzanderij gelegen tussen Hilversum en Bussum.
Het zuidelijk deel van deze zanderij is van oudsher een gebied waar veel zwerfstenen zijn
aangetroffen (Coesèl, 2002). Eind 2018 zijn bij graafwerkzaamheden voor natuurontwikkeling
enkele tientallen stenen gevonden die tot dusverre nog niet bekend waren. In dit artikel
worden de nieuw gevonden stenen beschreven en worden de vondsten in een historische en
geologische context geplaatst.

Korte historie van de Zanderij Crailoo1
In 1874 kwam de spoorlijn van Amsterdam naar Amersfoort gereed. Deze spoorlijn, aangelegd door de Hollandsche IJzeren
Spoorweg-Maatschappij (HIJSM), liep dwars
over de heide tussen Hilversum en Bussum.
Al snel na de aanleg begon de HIJSM met het
afgraven van zand in de directe omgeving van
de spoorlijn. Zo was er rond 1900 met name
in het zuidelijk deel al een flink stuk afgegraven. De Zanderij had toen aan de zuidzijde
haar uiterste begrenzing reeds bereikt. De vele
zwerfstenen die er werden gevonden, trokken
de aandacht van natuurkenner E. Heimans.
Hij schreef in de periode 1909-1913 diverse artikelen over de natuur in de Zanderij Crailoo.
Tussen 1911 en 1914 pachtte hij in het uiterste
zuidwesten van de Zanderij een stukje grond
bedekt met vele zwerfstenen, met het oogKaart van het zuidelijke deel van de Zanderij
Crailoo. Gemarkeerd: H = locatie voormalige
zwerfsteenstapel van ‘Heimansterreintje’,
omcirkeld = locatie van de drie aangetroffen
zwerfsteendepots, doorgetrokken lijn = gebied met
keien langs de spoorlijn, streepjeslijn = globale
begrenzing van de uiterste uitbreiding van het
landijs, 4, 5, 6 = waarnemingslocaties van profielen
(zie afbeeldingsnummers) (Topografische kaart van
Nederland 1:25.000 blad 31F-32A, Kadaster, 2011).
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merk om dit terreintje voor het nageslacht te
behouden.
Maar in de zomer van 1914 werd de pacht
ontbonden en vrij snel daarna zijn de zwerfstenen op een hoop gegooid en geleidelijk aan in
de vergetelheid geraakt. De zandwinning ging
nog door tot 1970. Daarna huisvestte de Zanderij meerdere functies, zoals – onder meer –

een graszodenkwekerij, zwembad, sportvelden, natuur en een golfbaan. Een deel
van het terrein is nog altijd in gebruik bij
de spoorwegen, tegenwoordig als opslagplaats en werkplaats van Voestalpine Railpro, een bedrijf in spoormaterialen. Het
deel van de Zanderij ten westen van de
Naarderweg werd vanaf 1998 omgevormd
tot natuurgebied. Bij die werkzaamheden
kwam de stenenhoop op het vroegere terreintje van Heimans weer aan het licht.
Deze stenen zijn toen verwerkt langs de
wandelroute Heimans Zwerfkeienpad.

Geologische opbouw
De ondergrond van de Zanderij bestaat
uit grofzandige fluvioglaciale afzettingen,
gevormd aan het eind van het Saalien.
Deze hebben een totale dikte (inclusief
het afgegraven deel) van maximaal zo’n
15 meter. In de bovenste meters zijn de
fluvio-glaciale afzettingen plaatselijk gestuwd (zoals onder meer opgetekend
door Koning, 1899), maar meer onderin
is het pakket volledig onverstoord. De
fluvioglaciale afzettingen zijn aan de bovenkant bedekt door een keileemlaag van
0,5-1,5 meter dik. Bij de afgravingen is deze laag
verdwenen, maar in de directe omgeving van
de Zanderij is de keileemlaag nog aanwezig
en op diverse plekken tijdens graafwerkzaamheden aan het licht gekomen (Ruegg & Koopman, 2010; Koopman, 2018). Steevast kwamen
hierbij ook nieuwe zwerfstenen tevoorschijn.
Het keileemvoorkomen in en rond de Zanderij
maakt deel uit van het keileemplateau van de
Aardjesberg dat zich uitstrekt vanaf de vroegere
Wereldomroep tot onder de woonwijken van
Hilversum Noord. Tijdens de afgraving van de
Zanderij is de noordelijke begrenzing van het
keileemplateau niet gekarteerd, maar op basis
van de spreiding van zwerfstenen lijkt het erop
dat de grens van de keileem zo’n 100 m ten zuiden van de Natuurbrug heeft gelegen. Ten noorden van deze lijn zijn geen zwerfsteenvondsten
meer bekend (persoonlijke waarneming; mondelinge mededeling van R.T. van Balen).

Topografische kaart van het gebied van de Zanderij
rond 1900 (Chromotopografische kaart van het
Koninkrijk der Nederlanden 1:25.000, blad 387).

Het ontstaan van de ondergrond van de
Zanderij laat zich als volgt verklaren (Ruegg
& Koopman, 2010; Koopman, 2017). Aan het
eind van het Saalien werd door het landijs in
een eerste stuwingsfase de stuwwal van Hilversum gevormd, die waarschijnlijk met een
S-vormige boog doorliep richting Laren. Na
deze stuwingsfase trad een smeltfase op
waarbij op de plaats van de Zanderij een dal
ontstond, dat aan het eind van de smeltfase
volledig werd opgevuld met smeltwaterafzettingen. De fluvioglaciale afzettingen werden
tijdens een latere uitbreidingsfase overreden
door het landijs. Hierbij ontstond de keileemlaag en werden door het ijs vele zwerfstenen
gedeponeerd. Door het overrijden van het ijs
zijn de fluvioglaciale afzettingen in de bovenste
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Gegeneraliseerd geologisch profiel van het zuidelijk
deel van de Zanderij Crailoo. Met de stokjes in
het midden is aangegeven welke delen van het
profiel zichtbaar zijn op de afbeeldingen 4, 5 en
6 (bronnen: www.dinoloket.nl boring
B32A0002 en eigen waarnemingen).

Hoe zijn deze zwerfstenen in de grond gekomen? Om hierop meer zicht te krijgen, werd
Har van Duin geïnterviewd, oud-medewerker
van de NS-bovenbouwwerkplaats Crailoo. Hij
werkte daar ten tijde van de afgraving en had
contact met personen die bij de afgraving betrokken waren. Uit zijn relaas blijkt dat grote
stenen bij elke afzanding (de afgraving verliep
in lagen) opnieuw dieper in de grond werden
begraven, ze werden dus niet of nauwelijks
verplaatst. Kleinere stenen werden groepsgewijs in de grond begraven, dus in depots, in de
buurt van de plek waar ze lagen. Hieruit blijkt
wel dat men de zwerfstenen geen (financiële)
waarde toedichtte en men er het liefst met zo
min mogelijk moeite vanaf wilde komen. Direct
in de buurt begraven was dan ook een voor de
hand liggende optie.

meters plaatselijk gestuwd geraakt.
Na het Saalien zijn er in het gebied
van de Zanderij in geologisch opzicht – behoudens erosie en lokale
dekzandafzetting tijdens het Weichselien – geen wezenlijke veranderingen meer opgetreden waardoor
we hier nu nog steeds keileem en
zwerfstenen direct aan het oppervlak vinden.

Zwerfstenenvondst eind 2018
Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van natuurontwikkeling, uitgevoerd in november 2018, schampte de graafmachine de top van drie tot dan toe onbekende
stenendepots. De depots zijn alle drie opgegraven, waarbij verkleuringen in de grond aan het
licht kwamen. Deze verkleuringen wijzen erop
dat er gegraven was ten tijde van de depositie
van de stenen. Hiermee is dus bewezen dat de
stenen door menselijk handelen begraven waren. Ze zijn na het opgraven van de depots tijdelijk, in afwachting van de definitieve inrichting
van het gebied, in drie hopen en los neergelegd.
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Ontsluiting in de bodem van het zuidelijk deel
van de Zanderij, nabij het GAD-scheidingsstation,
februari 2010. Zichtbaar zijn horizontaal gelaagde
en onverstoorde fluvioglaciale afzettingen. Het
maaiveld ligt hier op 3,85 m +NAP (foto Sander
Koopman).

Algemene beschrijving
In totaal waren er 39 nieuw gevonden stenen in
determineerbare toestand. Deze stenen zijn gedetermineerd2 en staan in detail beschreven en

Soort

Aantal

Graniet

16

Gneis, gneisgraniet

9

Ganggesteente (apliet, pegmatiet)

2

Gabbro

2

Migmatiet

2

Porfier

1

Dalazandsteen

6

Totaal

39

stenen worden aangeduid als gidsgesteenten.
Volgens de regels van de methode moeten er
minimaal honderd gidsgesteenten geteld worden, maar dat aantal was hier bij lange na niet
beschikbaar. In dit onderzoek kon slechts voor
zeventien van de 39 stenen de herkomst met
een redelijke mate van zekerheid worden vastgesteld (zie tabel 2 en bijlage 1). De representativiteit van deze telling is dus beperkt. De Hesemannformule bestaat altijd uit vier (of vijf,
indien één gebied 100% heeft) cijfers met een
totale som van tien, bijvoorbeeld ‘5113’. Voor
de zeventien onderzochte stenen komt deze
formule uit op: 2620. De betekenis hiervan is:

Tabel 1: indeling van de gedetermineerde stenen
naar soort.

afgebeeld in bijlage 1 (zie tabel 1 voor een indeling van de gevonden stenen). Het zijn allemaal
noordelijke zwerfstenen, dus meegevoerd door
het landijs uit Scandinavië. Qua samenstelling
zijn de granieten en gneizen het meest vertegenwoordigd, daarna gevolgd door Dalazandsteen, een specifiek type paars gekleurde zandsteen. In mindere mate zijn vertegenwoordigd:
ganggesteenten, gabbro’s en migmatiet. Tot
slot is er één porfier aangetroffen. De afmeting
van de stenen varieert van 30 cm lengte voor de
kleinste exemplaren tot ruim 1,5 meter lengte
voor de grootste.

Hesemanntellingen en herkomst
De Hesemanntelling is een methode om in
een eenvoudige formule direct zichtbaar te
maken waar voor een op één locatie gevonden set zwerfstenen het zwaartepunt ligt qua
herkomstgebied. In de Hesemanntelling tellen uitsluitend mee de kristallijne gesteenten
waarvan het herkomstgebied bekend is. Zulke

2 = 20 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 1 (west-Finland, noordZweden, Ålandseilanden, Botnische Golf)
6 = 60 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 2 (midden-Zweden, streken
als Dalarna en Uppland)
2 = 20 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 3 (zuid-Zweden, streken als
Småland, Blekinge en Skåne)
0 = 0 procent van de stenen komt uit
Hesemanngebied 4 (Noorwegen, Osloregio)

Dit getal is vergeleken met een aantal eerder
uitgevoerde Hesemanntellingen in de omgeving van Hilversum (zie tabel 3). Uit deze tellingen blijkt het volgende. Gesteenten uit Finland,
Noord-Zweden en de Botnische Golf komen
weinig voor in de omgeving van Hilversum.
Gesteenten uit de omgeving van Oslo komen
hier (bijna) helemaal niet voor. Negen van de
tien tellingen hebben  60 procent gesteenten
uit Midden-Zweden. Het percentage stenen
afkomstig uit Zuid-Zweden varieert van 0-40
procent. De nieuwe zwerfsteentelling van de

Groep

N

H1

H2

H3

H4

Kristallijn, herkomst bekend

17

4

10

3

0

Kristallijn, overig

16

Sedimentair, herkomst bekend

6

Sedimentair, overig

0

Totaal

39

3

0

6*
4

16

Tabel 2: indeling van de gedeter
mineerde stenen op hoofdgroep
en herkomst. H1 – 4 =
Hesemanngebied 1 t/m 4.
* telt niet mee in de Hesemanntelling.
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Sleuf met in de wand een keileemlaag met zwerfstenen, liggend op fluvioglaciale afzettingen, langs de
toegangsweg naar de Sportvallei, juni 2004 (foto Sander Koopman).

Sterk verweerde keileemlaag (bruin, bovenin de foto) op fluvioglaciale afzettingen, Witte Kruislaan, april
2013 (foto Sander Koopman).
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Noordelijke zwerfstenen gevonden bij de aanleg van een waterleidingsleuf langs de Witte Kruislaan, april
2013. Diverse granieten en blokken Dalazandsteen (foto Sander Koopman).

De zwerfstenen zijn net ontdekt tijdens de graafwerkzaamheden en worden opgegraven (foto Joost Tilborghs).
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Toponiem

X

Y

Aantal
stenen

Hesemann
formule

Kraailosche Heide*

140,000

472,000

64

0640

Hilversum (1)*

140,000

474,000

28

01000

Wereldomroep

139,950

472,950

38

1900

Aardjesberg

141,070

473,580

129

01000

Gravenstaete 1

139,740

471,450

85

01000

Gravenstaete 2

139,740

471,450

59

0910

Zonnelaan

139,520

471,175

80

01000

Mediapark midden (a)

140,210

472,190

Onbekend

0810

Hilversum noord (b)

Onbekend

Onbekend

Onbekend

1540

Zanderij Crailoo (c)

139,980

473,100

17

2620

Zanderij Crailoo levert 60 procent herkomst
Midden-Zweden op, 20 procent Noord-Zweden
en Ålandseilanden en 20 procent Zuid-Zweden.
Als we rekening houden met het gegeven dat de
steekproef klein is en kleine aantallen daardoor
al een grote invloed op de percentages kunnen
hebben, past de uitkomst goed bij de reeds bekende gegevens uit de directe omgeving. Het
hoge percentage Dalazandsteen onder de nieuw
beschreven stenen is hiermee in overeenstemming, want deze steensoort komt ook uit Midden-Zweden. Onder de nieuw gevonden stenen zijn de volgende soorten typerend voor de
zwerfstenenassociatie van het Gooi (zie bijlage
1 voor foto’s): het grote aantal Uppsalagranieten
(zes stuks, wit-zwart gevlekt), Smålandgranieten (rood), Stockholmgraniet (grijs), gneizen
en de veel voorkomende paarse Dalazandsteen
(zes stuks). Betrekkelijk zeldzaam in het Gooi
zijn de Rödögraniet, Grijze Revsundgraniet en
de Älvdalenporfier.

Tabel 3: Hesemann tellingen
in Hilversum. Bronnen:
zwerfsteentellingenarchief van
J. G. Zandstra, (a): Ruegg &
Koopman (2010, p. 86), (b):
Ruegg, 1995, (c): dit onderzoek.
* coördinaten waarschijnlijk niet
juist en later toegevoegd.

Nog meer zwerfstenen?
Ondanks het feit dat de Zanderij de afgelopen
jaren al vele tientallen zwerfstenen heeft opgeleverd, lijkt het er steeds meer op dat het eind
nog niet in zicht is. De vondst van 2018 kwam
onverwachts en brengt de vraag met zich mee
hoeveel stenen er in zijn totaliteit nog in de
grond verstopt zitten. Het deel ten oosten van
de Naarderweg is na de afzanding niet meer
afgegraven en biedt naar alle waarschijnlijkheid
nog kansen op het voorkomen van steenhopen
in de ondergrond. Op instigatie van prof. dr.
Ronald van Balen is door de auteur samen met
hem een veldverkenning uitgevoerd langs de
westelijke zijde van de spoordijk. Hierbij zijn
onderlangs de dijk zo’n 25 tot nu toe ongedocumenteerde zwerfstenen waargenomen met
een doorsnede tot maximaal plus minus een
meter, helaas steeds meer bedekt met afgevallen bladeren en overgroeid door struiken en

Uitsnede uit de geologische
oppervlaktekaart van
Hilversum (deel van
afbeelding 4 uit Koopman,
2018). ‘Formatie van
Drente’ is in de geologie
de benaming voor alle
afzettingen die met het
landijs te maken hebben.
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Zwerfsteen aan de voet van
de spoordijk (foto Sander
Koopman).

Overzichtsfoto van het gebied waar de nieuwe zwerfsteenvondsten zijn
gedaan, met de drie steenhopen. Links op de achtergrond het kantoor van
het Goois Natuurreservaat (foto Sander Koopman).

mossen. Deze zwerfstenen zijn waarschijnlijk
in de buurt van de spoordijk gevonden en daar
tijdens het afzanden naartoe versleept, omdat
de spoordijk niet werd afgezand. Daar lagen de
stenen dus het minst in de weg.
Uit deze vondsten blijkt wel dat de Zanderij
op het gebied van zwerfstenen nog verrassingen voor ons in petto heeft. Na de afwerking
van het ‘Heimansterreintje’ in 1914 leek het
doek gevallen voor de zwerfstenen van de Zanderij Crailoo. Door het werk tijdens de verdere
afgraving zijn de stenen na 1914 aan het oog
onttrokken en toevertrouwd aan de bodem.
Maar vanaf 1998 komen ze zo zoetjesaan allemaal weer aan het licht! Voor de stenen die
zijn of nog worden gevonden in het gebied van
het Goois Natuurreservaat (GNR) geldt dat ze
zichtbaar neergelegd zullen worden in de directe omgeving van de vondstlocaties, waardoor ook toekomstige generaties ervan kunnen
genieten en de glaciale ontstaanswijze van het
landschap direct kunnen aflezen.
Hiermee wordt alsnog recht gedaan aan de
opvattingen van Heimans, die terecht van mening was dat het zuidelijk deel van de Zanderij een – voor het zuidwestelijke Nederlandse
stuwwallengebied – geologisch unieke locatie
is. Uniek vooral vanwege de hoge concentratie

van zwerfstenen, de grote oppervlakte keileem
die in de omgeving nog aanwezig is, en het
dankzij deze fenomenen herkenbaar zijn als
een locatie waar de rand van het Saalien land
ijs heeft gelegen. Voor de zwerfstenen die op
andere terreinen liggen, zoals bij de spoordijk,
is het GNR waakzaam teneinde te waarborgen
dat de stenen niet ooit nog eens worden versleept naar heel andere locaties waardoor de
samenhang tussen stenen en landschapsgenese verloren zou gaan.
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Nr.

Hoofdsoort

Verbijzondering

Herkomstgebied

1

Graniet

Rödögraniet?

1 omgeving Rödö, noord-Zweden

2

Gneis

-

3

Gneis

-

4

Gneis

-

5

Zandsteen

6

Apliet-pegmatiet

7

Graniet

8

Gneisgraniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

9

Gneis

Ogengneis

-

10

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna, midden-Zweden

11

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna, midden Zweden

12

Porfier

Älvdalenporfier type
Blybergporfier

2 Dalarna, midden-Zweden

13

Migmatiet

Dalazandsteen

Dalarna
-

Uppsalagraniet

Bijlage: voorlopige determinatie
Onzekere gidsgesteenten hebben
herkomstgebied.

1

2 Uppland, midden-Zweden

2

-

14

Graniet

Biotietgraniet

-

15

Gneis

Ogengneis

-

16

Pegmatiet

-

-

17

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna

18

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

19

Gneisgraniet

-

-

20

Graniet

-

-

21

Graniet

Ålandgraniet?

1 Ålandeilanden, Botnische Golf

22

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

23

Migmatiet

-

-

24

Zandsteen

Dalazandsteen

Dalarna

25

Graniet

Smålandgraniet

3 Småland, zuid-Zweden

Grijze Revsundgraniet?

1 Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, noord-Zweden

26

Graniet

27

Apliet-pegmatiet

28

Zandsteen

29

Gabbro

-

30

Gneis

-

3

4

5

Dalazandsteen

Dalarna
6

2 Uppland, midden-Zweden

31

Graniet

Vängegraniet?

32

Graniet

Uppsalagraniet

2 Uppland, midden-Zweden

Karlshamngraniet

3 Blekinge, Småland, Skåne,
zuid-Zweden

33

Graniet

34

Gabbro

35

Graniet

Stockholmgraniet

2 Uppland, midden-Zweden

36

Graniet

Växjograniet

3 Omgeving Småland, zuid-Zweden

37

Graniet

Rode Revsundgraniet?

1 Ångermanland, noord-Zweden

38

Gneisgraniet

Uppsalagraniet?

2 Uppland, midden-Zweden

39

Graniet

Witte Upplandgraniet?

2 Uppland, midden-Zweden

-

7

8

van 39 in de Zanderij Crailoo gevonden zwerfstenen, eind 2018. Determinatie: S. Koopman & W. Dubelaar.
een vraagteken achter de naam. Stenen die meetellen in de Hesemanntelling, hebben een cijfer voor het

9

17

25

33

10

18

26

34

11

19

27

35

12

20

28

36

13

21

29

37

14

22

30

38

15

23

31

39

16

24

32
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Noten
1. Grotendeels gebaseerd op: Coesèl, 2008.
2. Verantwoording determinatie: het betreft een
voorlopige determinatie, uitgevoerd op basis van
macroscopische kenmerken. Er is gekeken naar:
samenstellende mineralen, globale verhouding tussen de mineralen, schikking en vorm van de mineraalkorrels, eventuele texturen. Bij de determinatie
is gebruik gemaakt van: Elseviers Zwerfstenengids,
Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten,
Grondboor & Hamer Staringia 14, Het Keienboek,
Tirion’s Stenengids. De determinatie is gecontroleerd door natuursteenexpert drs. Wim Dubelaar,
werkzaam bij TNO-Geologische Dienst Nederland.
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