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EEN BIJZONDERE 
ZWERFSTEEN IN HAREN (GR.) 
Scandinavische zwerfs tenen zijn in Haren niet z e l d 

zaam. Groot en kle in l iggen ze bij t iental len langs 

inri t ten, op pleintjes en voora l in tuinen. De bodem 

van Haren zit e r vo l mee. Voora l de bovenste van de 

twee Oostbal t ische ke i l emen bevat bijzonder vee l 

s tenen. Dat m e r k e n we voora l a l s e r gegraven wordt . 

De zwerfs tenen s t a m m e n uit de Saale-ijst i jd en zijn hier 

zo 'n 150.000 jaar geleden bij het wegsme l t en van het 

Scandinavische landijs achtergebleven. 

Sommige zwerfstenen wijken van de andere af door 
hun bijzondere vorm, grootte of oppervlaktestructuur. 
De zwerfkei in dit verhaal combineert een aantal van 
deze kenmerken en vertelt a.h.w. een bijna complete 
geschiedenis over zijn herkomst en zijn belevenissen 
in de ijstijd. De kei is in die zin namelijk volstrekt uniek. 
Nergens in Noord-Neder land vind je op een openbare 
plaats een vergeli jkbaar voorbeeld. 

De zwerfkei staat sinds 1953 op een prominente plaats 
rechtop in het grasveld voor de ingang van een sport
complex aan de Onnerweg in Haren (Gr.) (Afb. 1). In de 
loop van de tijd zijn vele duizenden mensen aan de steen 
voorbij gelopen waarschijnli jk zonder zich iets anders 
te real iseren dan dat het een grote kei is. Maar, grote 
zwerfkeien zijn er w e l meer en na twee keer zie je hem 
ook niet meer staan. Zo gaan dat soort dingen. 

Het bijzondere van deze steen is dat na ruim vijftig jaar 
nog te bepalen is hoe hij destijds in de Harense bodem 
lag voordat hij werd opgegraven en, welke zijde van de 
steen naar het westen was gekeerd. Maar er is meer. 
Aan de steen is ook te zien waar hij vandaan komt en... 
hoe hij oorspronkeli jk in Scand inav i ë in de vaste rots 

heeft gezeten. Tevens wordt bij het zien van de kei 
duidelijk wat het begrip diaklaas inhoudt en welke 
betekenis dat heeft voor gesteenten (Afb. 2). 

Barre tijden 
Allereers t iets over de omstandigheden in dat verre 
verleden. In de voorlaatste ijstijd was er in grote delen 
van Noord- en Noordwest-Europa sprake van een bar 
kl imaat . In de geologie noemt men deze periode w e l het 
Saal ien of Saale-ijstijd. Het valt moeilijk voor te stellen, 

Afbeelding 1. 
Grote zwerfsteen van 
microkliengraniet 
voor de ingang van 
het sportpark in 
Haren (Gr.). De linker 
voorrand is in de 
laatste ijstijd gezand
straald. 
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Afbeelding 2. 
De zwerfkei is tijdens 
het transport nauwe
lijks afgerond. 
De achterzijde van 
de steen is in feite 
een vrijwel onbescha
digd diaklaasvlak 
waarlangs de steen 
uit het rotsverband is 
losgebroken. Op het 
vlak zijn een aantal 
splijtreten zichtbaar 
(witte pijl). Rechts 
van de blauwe pijlen 
is nog een diaklaas 
zichtbaar. Hierlangs 
is de steen bezig te 
splijten. 

Afbeelding 3. 
De maximale ijsuit-
breiding tijdens het 
Saalien (Saale-ijstijd). 
Nederland was des
tijds duizenden jaren 
achtereen bedekt 
door een vele hon
derden meters dik 
pakket landijs. Met 
het ijs kwam ook de 
grote kei van Haren 
mee. Zijn vermoede
lijke herkomstgebied 
is in rood aangege
ven. De blauwe stip is 
de plaats waar hij is 
gevonden. 

maar op het hoogtepunt van deze ijstijd Lag er op 
S c a n d i n a v i ë een geweldig grote ijskap die in het 
cen t rum ru im 3000 m dik moet zijn geweest. 

Door de zwaar tekracht had het Scandinavische landijs 
zich op een gegeven moment zover naar het zuiden 
uitgebreid dat het ook een tijdlang grote delen van 
Neder land bedekte. Bij het voortschuiven heeft de 
enorme i jsmassa de ondergrond in ons land op een 
ingrijpende manie r be ïnv loed . Omvangrijke pakketten 
van zand- en kle i lagen werden onder het bewegende ijs 
weggedrukt , geplooid en in vervolgens in grote bulten 
opzij geschoven. Deze s tuwheuvels vormen momen tee l 
onze mooiste natuurgebieden. Denk maar aan de ooste
lijke Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de 'bergen ' 
in Overi jssel (Afb. 3). 

In de noordelijke helft van ons land ging het er a l l e m a a l 
wat minder spec tacu la i r aan toe. De ondergrond be
stond daar voornamel i jk uit afzettingen met fi jnkorrelige 
zanden. Daar gleed het ijs veel gemakkel i jker overheen 
dan over de porierijke grove, gr indhoudende zanden 
zoals die veel in Overi jssel , Gelder land en Utrecht voor
komen . De weers tand die het voort schuivende landijs 
op plaatsen met grove r ivierzanden ondervond is een 
belangrijke reden dat voora l in Midden -Nede r l and fraaie 
s tuwheuvelcomplexen zijn gevormd. 

Toen het k l imaat op het eind van de Saale-ijstijd w a r m e r 
werd smol ten de massa ' s ijs weg. Ach te r bleef een dikke 
laag gletsjerpuin, een chaot isch m e n g s e l van klei , zand, 
grind en stenen, dat we kei leem noemen. Ke i l eem is in 
een meters dik pakket in de directe ondergrond van de 
Hondsrug aanwezig en vormt in feite ook de bron waar 
uit de grote kei bij het spor tpark afkomstig is. 

De kei k w a m te voorschijn uit een bolle zandakker aan 
de Nieuwlandseweg in Haren. De boer /e igenaar wist 

precies waa r hij de ploeg moest optrekken om de steen 
niet te raken. Opgraven en afvoeren was destijds blijk
baar geen issue. De steen was daarvoor te groot. Bij de 
aanleg van het spor tpark heeft men de akker aan de 
Nieuwlandseweg afgegraven om het vri jkomende dek
zand te gebruiken bij het egal iseren en het ophogen van 
de spor tvelden. De grote zwerfkei kwam bij de graaf
werkzaamheden onvermijdelijk te voorschijn. De platte 
vorm ervan was reden om hem rechtop te zetten, op een 
prominente plaats voor de ingang van het sportcomplex. 

Wat is het voor steen en waar komt 
hij vandaan? 
De kei is een roodachtige granietsoort , van het type 
dat doorgaans microkl iengranie t genoemd wordt. 
De afzonderlijke mineraa lkor re l s zijn met het blote oog 
zeer goed van e lkaar te onderscheiden. Het gesteente 
is zogezegd scherpkr is ta l l i jn . De hoofdmassa bestaat 
uit l ichtkleur ige , ietwat grijs oranjerode veldspaat. 
De ruimten tussen de veldspaten zijn opgevuld met 
aggregaten van roodgrijze en deels heldere kwarts . 
De zwarte spikkelt jes zijn van i jzerg l immer (biotiet). 
In granieten treffen we gewoonlijk twee soorten ve ld
spaat aan: kal iveldspaat en plagioklaas . Deze laatste 
is altijd het l ichtst van kleur, in dit geval witacht ig. 
De plagioklaas laat zich daardoor goed van de kleur iger 
kal iveldspaat onderscheiden. 

Op de overgang van de Botnische Golf naar de Oostzee, 
daar waar Finland het dichtst bij Zweden ligt bevindt 
zich een gebied met duizenden ei landen. Het rapakivi-
massief van Aland maakt er deel van uit. Het Precarm-
brische grondgebergte waar de rapakivimassieven 
zich als e i landen in bevinden bestaat voornameli jk uit 
gesteenten van metamorfe oorsprong. De gesteenten 
zijn te beschouwen als de wor te l s van de Svecofenni-
dische hooggebergtegordel , die a l aan het eind van het 
P r e c a m b r i u m door erosie geheel was verdwenen. 
Een belangrijk gedeelte van dit gebied in Finland wordt 
ingenomen door grani t ische gesteenten, waaronder 
de zogenoemde microkl iengranie ten . Deze mic rok l i en -
granieten zijn hoogstwaarschijnli jk door metasomatose 
(= vervanging waarbij de chemische samens te l l ing 
belangrijk wijzigt) uit metamorfe gesteenten voort
gekomen. 

De samens te l l ing van het zwerfs teengezelschap in de 
directe ondergrond van de Hondsrug in Haren is extreem 
Oostbal t isch. De kristal l i jne zwerfstenen zijn vri jwel a l 
l emaa l afkomstig uit de noordoostelijke Oostzee en het 
aangrenzend deel van de Botnische Golf. Alandrapakivi ' s 
en verwante gesteenten vormen de belangrijkste groep 
onder de kristal l i jne zwerfs tenen. Naast deze rapakivi 's 
komen ook talrijke andere granietsoorten voor, waar
onder talrijke microkl iengranie ten . De kei voor het 
sportveld is zo 'n microkl iengranie t . 

Wat is er bijzonder aan de steen? 
A l s uitgangspunt nemen de voorkant van de steen 
waar in de naam van het spor tpark gebeiteld is plus het 
jaar van opening, 1953. De kei staat rechtop met de punt 
naar boven. Wat onmiddel l i jk opvalt is de geringe mate 
van afronding. De steen heeft op zijn 1500 km lange 
weg naar ons land nauweli jks van het t ransport te lijden 
gehad. De oorspronkel i jke vorm van het rotsblok zoals 
dat destijds door het ijs uit het de rotsige ondergrond is 
losgebroken, is nog goed te herkennen. Vooral op het 
breukvlak aan de zijde die naar de ingang gekeerd is, 
zijn de splijtreten nog goed zichtbaar. Dat de granieten 
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kei nauweli jks afronding vertoont betekent dat hij op een 
hoog niveau in het landijs is vervoerd. Zodoende heeft er 
tijdens zijn reis naar ons land weinig of geen schurend 
contact met andere zwerfstenen plaats gevonden. 

Granieten hebben de naam ongenaakbaar hard en 
massief te zijn. Dat is maar ten dele waar. Al le graniet
rotsen zijn door t rokken van scheuren . Die noemt men 
d iak lazen . Diak lazen komen ook in a l ler le i andere soor
ten rotsgesteenten voor. Gewoonlijk zie je er weinig van, 
maa r het zijn w e l de plaatsen waar langs het gesteente 
makkel i jk splijt. Bij het breken van grote granietblokken 
in steengroeven maakt men dankbaar gebruik van deze 
d iak lazen . 

De kei heeft een tweetal loodrecht op e lkaar staande 
breukr icht ingen waardoor hij in zijn omtrek nagenoeg 
rechthoekig is. Aan de rechter zijkant is onderaan een 
prachtige d iak laasscheur te z ien. Te verwachten is dat 
daar langs in de toekomst weer een plak gesteente van 
de zwerfsteen af za l splijten. 

Het brok graniet is in het Saal ien door de geweldige 
t rekkracht van het vastgevroren landijs uit het rots-
verband losgescheurd . De in het gesteente aanwezige 
d iaklaasvlakken hebben daar in niet onbelangri jke mate 
aan bijgedragen. Aan de rechter zijkant van de steen 
herkennen we het oorspronkeli jke rotsoppervlak. Het 
enigszins gewelfde oppervlak is door het bewegende ijs 
duidelijk afgeschuurd. Dat kun je niet a l leen zien maar 
ook voelen, voora l a ls je met de hand over het oppervlak 
beweegt. Die voelt in de afslij trichting merkbaa r gladder 
aan dan ander som (Afb. 4). 

Afbeelding 4. 
De rechterzijkant van de granieten kei is door het landijs 
geheel glad geschuurd. Dit vlak vormde in Finland het 
rotsoppervlak waarover het landijs bewoog voordat de kei 
door het landijs werd losgebroken. 

Interessanter is de sma l l e zijde aan de andere kant van 
de steen. De opstaande voorrand is vri jwel over de volle 
lengte afgerond en enigszins glanzend gepolijst. 
Met stri jklicht zie je dwars op de lengterichting a l l emaa l 
ondiepe uitgesleten groeven. De overgang naar de vlak
ke voorzijde toont een vrij scherpe rand. De gepolijste 
zone is maar een kleine 10 cm breed. Daar voorbij is het 
oppervlak ruwer en is het begroeid met groene algen en 
kors tmossen . 

Direct 'om de hoek' aan de voorzijde van de steen zie en 
voel je dat de steen daar een aantal napvormige ondiepe 
kommen vertoont. Vooral bovenaan zijn ze het duidelijkst 
ontwikkeld . Met stri jklicht zijn de nappen het duidelijkst 
te z ien. Zowel de g l immend gladgeslepen rand als de 
k o m m e n zijn door hetzelfde proces gevormd: vers tui 
vend zand! Het is hetzelfde proces dat ook aan onze 
s tranden wordt waargenomen, namelijk dat zandkorre ls 
door de wind worden weggeblazen. De korre ls spr ingen 
en huppelen voor de wind uit waarbij ze voortdurend de 
grond raken alvorens verder te worden geblazen. 
Dat verstuiven gebeurde in de tweede helft van de 
laatste ijstijd ook op grote schaa l . 

In de periode van 29.000 tot zo 'n 14.000 jaar geleden was 
het kl imaat hier bar en boos. Wel reikte het landijs maar 
tot Hamburg , maar dat betekende niet dat het kl imaat 
hier m i l d e r w a s . In tegendeel , de gemiddelde ju l i t empe-
ratuur k w a m nauweli jks boven nul uit. De vorst zat het 
hele jaar door tot op grote diepte in de grond. Planten 
groeiden er toen niet of nauweli jks (Afb. 5). 

Afbeelding 5. 
De zwerfkei van 
Haren is in een 
vergelijkbaar land
schap als op de foto 
gebombardeerd met 
zandkorrels. 

Door de vr ieskou vroor het bodemoppervlak vo lkomen 
droog en met de hevige winden in die tijd verstoof er 
heel veel zand. Onze zwerfkei lag toen open en bloot 
aan de oppervlakte. A l l een de onderzijde was vastgevro
ren aan de zandige bodem. Het verstuiven van zand en 
het botsen van de zandkorre ls tegen de onderrand van 
de steen heeft die kant afgeschuurd, gegroefd en ook 
enigszins gepolijst. Door luchtturbulentie is na verloop 
van tijd ook het nodige zand onder de steen weggeb la 
zen. Door het rondtollen van de zandkorre ls zijn daar 
ondiepe napvormige kommen gevormd (Afb. 6 en 7). 

Nu de kompasr icht ing van de steen. Waardoor is bekend 
welke zijde van de steen naar welke windr icht ing was 
gekeerd? Hoewel er destijds geen mensen rondliepen 
en er a l he lemaal geen vers lag over de ligging van de 
steen is gemaakt, is toch met vrij grote zekerheid te 
zeggen dat de zijde met de afgeschuurde onderrand 
naar het westen gekeerd was. De wind moet in het 
laatste deel van de ijstijd voornameli jk uit die richting 
hebben geblazen en niet uit het noorden zoals vaak 
gedacht werd . 
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Afbeelding 6. 
Verstuivend zand 
in de tweede helft 
van de laatste ijstijd 
(Pleniglaciaal) heeft 
de onderrand van de 
kei gezandstraald, 
waardoor een gladde 
rand is ontstaan. 
De overgang naar 
de voorzijde van de 
steen is scherp. 

Afbeelding 7. 
Detail van de gezand
straalde onderrand. 
De textuur van het 
graniet is hier goed 
zichtbaar. 
Met strijklicht zijn 
op de rand talrijke 
dwarsverlopende on
diepe gezandstraalde 
groeven zichtbaar. 

het westen gericht was en welk vlak de oorspronkelijke 
onderkant van de steen vormde. Dat laatste is het 
gedeelte van de zwerfsteen met de ingebeitelde naam. 
De kant met de g l immend afgesleten onderrand lag 
naar het westen gekeerd, richting sportpark. 

Pas op het al lerlaatst in de Weichsel-ijsti jd (Dryas-
periode) is de kei door aanvoer van stuifzand geleidelijk 
he lemaal bedekt geraakt met zand, waardoor hij in de 
duizenden jaren daarna aan het zicht onttrokken was. 
Gelukkig maar, want de Hunebedbouwers zouden in 
hun nopjes zijn geweest met zo'n platte kei. Hunebed
den denkt U? Ja , hunebedden. In het nabije G l immen 
hebben er twee gelegen. De restanten heeft men in de 
jaren zeventig van de vorige eeuw opgegraven. 
Het is niet uitgesloten dat gezien de rijkdom aan stenen 
er in Haren en well icht ook in de zuidelijke woonwijk 
Helpman van Groningen eveneens hunebedden hebben 
gelegen. Dat we die niet meer terug vinden komt omdat 
men de hunebedden in het verleden als steengroeven 
heeft g e ë x p l o i t e e r d . Een flink aantal is daardoor geheel 
verdwenen. Het is niet geheel onwaarschijnlijk dat de 
fundamentstenen van de kerk van Haren afkomstig zijn 
van deze verdwenen hunebedden. 

Deze wetenschap danken we aan o.m. aan een groot ijs
tijdduin in het Hunzedal oostelijk van Annen in Drenthe. 
In de Annergroenlanden ligt een gebied dat men 
'De Bul ten ' noemt. De bulten daar zijn de vergraven 
restanten van een ki lometers groot hoefijzervormig 
paraboolduin dat daar in de zeer koude Sahara-acht ige 
zandwereld in het laatst van de ijstijd is gevormd. Beide 
einden van het paraboolduin wijzen naar het westen, 
hetgeen betekent dat de wind voornameli jk uit die 
richting kwam. Het hoefijzerduin wijst ons dus op een 
overwegende windricht ing die westelijk was. Aangezien 
zowel duin als de afgeschuurde onderrand van de kei in 
Haren pas na zeer lange tijd ontstaan, kunnen we met 
enige zekerheid zeggen welke zijde van de steen naar 
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