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Afb. 1. Het plaatsje Parkstein rond de basaltkegel op een oude tekening 

Noordoos t -Be ie ren is een geo log i sch veelzijdig gebied , met ver
schi l lende onderdelen waartoe o.a. behoren: het Fichtelgebirge, 
het Oberpfalzer W a l d en het Frankenwald . Rivieren als de Eger, 
de Saa ie en de Waldnaab hebben hier hun loop ui tgeslepen ter
wijl rotspartijen met hun labyrint uitsteken in de d ich tbebos te 
bergen. Vooral het Fichtelgebirge is rijk aan mineralensoorten. 

In het voorjaar van 2003 bezoch ten w e voor het eerst de Duitse 
Oberpfalz, als deelnemers aan de jaarlijkse Hemelvaar texcurs ie 
van G E A - k r i n g Amersfoort . 
Wat ons het eerste opviel w a s het mooie , ruime, vaak golvende 
l andschap met veel bos sen en lieftallige dorpjes tegen de heu
vels en in de dalen. W e hadden ons thuis reeds enigszins ver
diept v ia de plaatselijke V W - g i d s e n over de Oberpfalz en naaste 
omgeving , maar een absolute verrassing bleek toch het plaatsje 
Parkstein, onze ui tvalsbasis . Dit plaatsje is o m een basal tkegel 
heen g e b o u w d , die is ontstaan in het Tertiair, z o ' n 24 miljoen jaar 
ge leden. Erbovenop staat een kerkje en zijn resten te v inden van 
een burcht. Afb . 1 en 2. Het is een flinke klim o m er te komen , 
maar absoluut de moeite waard . Het uitzicht is er schit terend. 
Voor het bewonderen van de basaltzuilen hoef je niet eens naar 
boven, want deze zijn vanaf de parkeerplaats te z ien. 

De excurs ie 2003 onder leiding van geo loog Mart in Füss l , voor
zitter van de geo log i sche c lub Weiden , w a s een groot s u c c e s . 
Al leen al de prachtige fluoriet, die w e op een plek in het bos 
langs de sne lweg vonden , w a s de moeite waard . Deze onts lui
ting w a s s lechts een maand ervoor aangeboord en w a s alleen 
nog maar bij plaatselijke verzamelaars bekend . O o k daalden w e 
af in de Reichard t -Schacht , waar w e uiteraard de mooie fluoriet 
alleen maar moch ten aanschouwen . Dat er goud kon worden 

gewassen in de beekjes w a s voor mij als 
zandverzamelaar natuurlijk de parel o p de 
kroon. O o k al vonden w e o p dat moment 
geen korrel goud , het goud proberen te 
concentreren volgens het pr incipe "de 
zwaars te korrel blijft achter in de w a s p a n " 
is een erg leuke bezigheid , waar bijna de 
gehele groep z i ch actief instortte. 
O o k een bezoek aan de Continentale Diep
teboring te W i n d i s c h e s c h e n b a c h bleek de 
moeite waard . Hier boorde men tot een 
diepte van 9101 meter. H o e dat ging kunt 
u tijdens een v ideoshow bekijken in het 
bezoekerscent rum. Buiten ligt het gebruikte 
materiaal, zoa l s de boorkoppen , naast de 
boortoren uitgestald. 
Voor ons w a s het duidelijk: hier komen w e 
een keer terug. Dit was al het vo lgende jaar, 
namelijk in de zomer van 2004, een feit, 
toen w e besloten aan onze vakantie in het 
noordwesten van Ts jech ië een paar dagen 
Oberpfalz te p lakken. 

V i a de site van de geo log i sche c lub afde
ling Weiden k w a m e n w e aan het mailadres 
van Michae l Marr, een gids , die deze zomer 
zojuist gestart w a s met het voorbereiden 
en begele iden van geo log ische excurs ies 

en wandel ingen in diverse regio's in Duits land. 
N a wat emailen k w a m e n w e overeen o m een z o n d a g in juli met 

Afb. 2. Basaltzuilen van de vulkaan te Parkstein, Oberpfalz. 
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hem op pad te gaan in de omgeving van Tirschenreuth/Oberp-
falz. Dit is het gebied dat tegen de grens met Tsjechië aanligt. 
Het programma werd geheel volgens onze wensen 
samengesteld en resulteerde in het bekijken van een 
kaoliengroeve en daar zoeken naar rozekwarts, goudwassen en 
mogelijkheden tot zand verzamelen naast het zoeken naar mine
ralen. Het werd een lange, intensieve excursiedag. 
Het voorwerk dat door onze gids gedaan was, was prima en de 
excursiegids die hij voor ons had samengesteld bevatte niet 
alleen het programma van de dag, maar ook een geplastificeer
de geologische kaart van het gebied rondom Tirschenreuth en 
allerlei achtergrondinformatie. 
Tevoren hadden we van hem al diverse tips gekregen met route
beschrijvingen naar geologische doelen, die de moeite waard 
zijn om te bezoeken. Bijvoorbeeld naar de basaltberg Rauhen 
Kulm in Neustadt am Kulm. Hier bleken de. basaltzuilen in tegen
stelling tot die van Parkstein naar beneden gestort te zijn, wat 
ook een prachtig plaatje opleverde. Om de berg heen ligt een 
groot wandelgebied, met een ringwal en bovenop de top een 
uitkijktoren. Ook reden we een zandroute, die mij zanden ople
verde uit verschillende geologische perioden. Op de stort van de 
voormalige mijn Leonie in Auerbach vonden we belemnieten en 
ammonieten, afkomstig uit de Jura-periode. We hadden al geen 
tijd meer om uit te kijken naar de "Brauneisenerz und 
Rockbridgeit", zoals ons was aanbevolen. 

Excursie 2004 

Maar nu terug naar onze excursiedag met gids. Eerst verdiepten 
we ons in de kaolien (porseleinaarde). Dit is een wit tot grijs, 
soms gelig kleisediment met overwegend het aluminiumsilicaat 
kaoliniet. Daarnaast bevat het kwarts en glimmer. Het ontstaat 
na verwering van veldspaatrijk gesteente, zoals graniet. In de 
groeves rondom Tirschenreuth kun je vaak de vermoedelijk Mio
cene kaolien zien met resten van het originele gesteente: graniet. 
Zie afb. 3. Je denkt dan een brokje graniet op te pakken en zult 
ervaren, dat het in je hand uit elkaar valt. Het klimaat ten tijde 
van de omzetting en uitloging van de veldspaten in de graniet 
was tropisch. 
Daags tevoren hadden we de enorme kunstmatige kwartsberg 
Monte Kaolino in Hirschau bezocht, waar je op de kwartskorrels 
kunt skiën. (De kwarts uit de graniet blijft als afval in het groeve-
gebied achter). Vanaf deze berg heb je een prachtig uitzicht over 
de omvangrijke kaoliengroeves in de omgeving. Nu bezochten 
we de Kaolinabbau an der Gebhartshóhe, waar we o.a. 
rozekwarts vonden. 
Overigens verheft zich in het stadje Pleystein (Landkreis 

Afb. 3. Kaoliengroeve bij Elbart / Freihung. 

Neustadt /WN) de Kruisberg, een rots van 
rozekwarts, die ongeveer 38 meter boven het niveau 
van de omgeving uitsteekt. Het schijnt een absolute 
bezienswaardigheid te zijn. 

Na een wandeling van een paar kilometer vanaf het 
Egerer Waldhausl, diep het bos in, verdween mus-
coviet-biotietschist met (enigszins verweerde) anda-
lusiet in onze rugtas. De kristallen kunnen wel 5 tot 
10 centimeter lang zijn, soms vingerdik en vaak 
roodbruin van kleur. De kristallen laten zich slecht uit 
de schist prepareren, maar ook in het gesteente zijn 
ze mooi om te zien. Zonder gids hadden we deze 
plek nooit gevonden. Alles lag totaal onder de mos
sen, bosbessen- en andere struiken verborgen. Op 
een storthoop bij Altmuhl, waar zowel bouwpuin als 
mineralen lagen, vonden we sillimaniet en 
andalusiet. 
Als je hiervandaan het pad naar boven neemt, kom 
je bij een granaaf'bron", waar je mooie gave 
granaatjes (in de schist) kunt vinden. Intussen ben je 
dan de grens met Tsjechië gepasseerd. 

Vervolgens hebben we de laarzen aangetrokken en zijn we met 
waspan, zeef en teil de Muglebach ingestapt op zoek naar 
goudkorrels. In het vrij donkere bos is het nauwelijks mogelijk 
om te zien of je ook daadwerkelijk goud vindt - het gaat tenslot
te om korrels in de zandfractie tussen de 0.063 en 2 mm. In de 
Oberpfalz zijn verschillende beken waar nog af en toe goud 
gevonden wordt. Ook van de Muglebach is de vroegere goud
winning bekend. Stille getuigen hiervan zijn nog een paar krak
kemikkige stellages langs de beek. 
Goudpannen is een leuke bezigheid voor jong en oud en is 
bovendien voor de zandonderzoeker een goede gelegenheid om 
andere, meer gangbare zware mineralen te concentreren. 

Tenslotte bezochten we een - wederom verstopte - vindplaats in 
het bos bij de Nikolauskapelle, waar we mooie gave kwartskris
tallen vonden. Ze lagen er om opgeraapt te worden en de hamer 
hoefde er nauwelijks aan te pas te komen. We zouden een uur 
later uitvinden hoe dat kwam. Op weg naar Mahring wierpen we 
nog een blik op de plek waar eerder een uraniummijn had gele
gen. Slechts een groene plek in het bos herinnert nog aan het 
feit, dat hier ooit intensief uranium werd gewonnen. 

Ferdinand Wagners museum 

Zo zijn we dan tenslotte aangekomen bij de klap op de vuurpijl: 
het privé-museum van Ferdinand Wagner in het nabijgelegen 
plaatsje Mahring. Ferdinand, een goede bekende van onze gids, 
begon reeds als klein kind met het oprapen van kwartskristallen 
op de velden en zo werd zijn liefde voor de mineralen geboren. 
Na de val van het IJzeren Gordijn, zo vertelt hij, werd het moge
lijk om ook in Tsjechië en andere voormalige Oostblok-landen te 
gaan zoeken en niet te vergeten in voormalig Oost-Duitsland, 
voor hem 'om de hoek". 
Hij legde allerlei contacten, kreeg toegang tot diverse verlaten 
mijnschachten, groeves en storthopen. Dit had tot resultaat dat 
hij nu een enorme mineraalverzameling heeft, waarvoor hij 
recentelijk een grote schuur heeft neergezet achter zijn huis. 
Hierin zijn over een lengte van meer dan 300 meter mineralen 
uitgestald. Afb. 4 en 5. Alles is keurig in vitrines gerangschikt op 
land en regio/provincie. Alles is gedetermineerd en je kunt je 
bijna niet voorstellen dat praktisch alles door hem zelf is gevon
den. De rondleiding die hij ons gaf door zijn museum was voor
treffelijk. Beter kun je het niet treffen: een privé-gids en een eige
naar van een privé-museum. Ongelooflijke verhalen werden ons 
verteld. Hoe hij in Tsjechië afdaalde in oude mijnschachten, 
samen met een bevriende Tsjechische geoloog, hoe hij met toe
stemming en met zware apparatuur uren-, zo niet dagenlang aan 
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het boren w a s op zoek naar nog betere vonds ten . En passant 
vroeg hij ons en onze g ids hoe de vonds ten bij de Niko lauska -
pelle waren geweest . Toen hij destijds van onze g ids gehoord 
had dat wij daar zouden gaan zoeken , w a s hij even met de sho
vel naar de vindplaats in het bos gereden o m deze overhoop te 
halen o m ons te verzekeren van goede vonds ten . Hij had letter-
lijk de 'onderste s teen ' bovengehaald . 
Behalve mineralen verzamelt hij ook mijnlampen en verwante 
zaken . Z o d r a je het m u s e u m binnenkomt staat daar een in keu-
rig uniform ges token "portier" (pop) te waken over al dat moois . 
Bij zijn col lect ie f luorescerende mineralen staat een kop-en -
schotel uit de kristalfabriek van M o s e r te Karlovy Vary, ook wel 
g e n o e m d Kar l sbad , die ook al f luorescerend is. 

Het pr ive-museum is nog totaal onbekend bij het publiek. Wilt u 
een kijkje gaan nemen? Dat kan. J e kunt het bezoeken na 
afspraak met Michae l Marr als onderdeel van een excurs ie of 
rechtstreeks na telefonische afspraak met Ferdinand Wagner. 
Veelal zal het bezoek in de avonduren va l -
len of tijdens het weekend , als hij dan ten
minste niet als een mol onder de grond zit 
op zoek naar meer moois . 

Afb. 4. In het museum van Ferdinand Wagner (links), met de gids 
Michael Marr (rechts) en Anneke de Jong (midden). 

Enkele belangrijke sites en gegevens 

Geo log i s che c lub Weiden: www.vfmg-weiden .de 
Hier vindt u veel info over de mogelijk te vinden mine
ralen en vindplaatsen in de regio, a l smede over de 
basal tkegel van Parkstein. 

Emailadres Michae l Marr: michael .marr@web.de Voor 
info over te organiseren groeps- of individuele excur-
sies (tel. 09133 768961 of portable: 0163 34557510). 
M u s e u m van Ferdinand Wagner: www.onl ine-minera- 
lien.de Deze site is nog onder construct ie maar geeft al 
wel leuke info. 
Adres : Planerstrasse 122, 95695 Mahr ing . Tel. 
09639/1241 . Emai l : ferdinand.wagner@online-minera- 
lien.de 
Continentale Diepteboring: 
www.windischeschenbach .de / sehenswurd igke i ten 
Aue rbach (Rauhen Kulm): www.auerbach-opf .de 

Aanbevo len plaatselijke g idsen: 
1. Oberpfalzer Wa ld -Ur l aubs -Magaz in 
2. Natur- Das Erlebnis im Land der Tausend Teiche 

(Landkreis Tirschenreuth). 
Hierin ook wat over de geologie van de omgeving . 
1. A a n te vragen bij: Tourismuszentrum Oberpfalzer Wald , 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab , Stadtplatz 34, 92660 
Neustadt a.d. Waldnaab en 
2. Bij Tourist-info Landkreis Tirschenreuth, Mahringer S t rasse 7, 
95643 Tirschenreuth; email : tourismus@tirschenreuth.de: inter
net: www.tirschenreuth.de 
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Afb. 5. Een blik op de collectie 
van Ferdinand Wagner. 
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