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De Wannenköpfe (Eifel): 
een beste vindplaats voor rutiel 

door Fred Kruijen 

Rutiel (Latijn: rutilus ... roodacht ig) behoort s a m e n met brookiet 
en anataas tot de t i taanoxiden. Rutiel komt in een grote ve rsche i 
denhe id in stol l ings-, metamorfe en sedimentai re gesteenten 
voor, doorgaans in kleine hoevee lheden. Rutiel is een belangri jke 
bron van t i taan, dat in de ruimtevaart en in andere industr ieën 
waarvoor een geavanceerde technolog ie vereist is wordt ge 
bruikt. O o k wordt t itaan gebruikt voor kunstheupen, botp innen 
en andere implantaten, omdat t i taan niet reageert in het m e n s e 
lijk l i chaam. Met ijzer vormt rutiel een legering, ferroti tanium, d ie 
de kwaliteit van staal , in het bi jzonder de weers tand ervan tegen 
corros ie en hitte, verbetert en er tevens voor zorgt dat het ge 
makkel i jker te lassen is. 
Titaanwit (o.a. als rutiel) wordt gebruikt in verf, keramiek en emai l , 
ook als vulstof in papier, g las en p last ics. In (witte) c rèmes, c o s 
met i ca en tandpas ta zit ook vaak titaanwit, terwijl t i taanchlor iden 
voor zu lke d iverse p rocessen als het b leken van textiel, het leg
gen van rookgordi jnen, het etsen van g las en het ontsp iegelen 
van lenzen wordt gebruikt. 

Afb. 1. Een prachtige 
rutiel-'trap' (1 mm leng
te) bestaande uit steeds 
herhaalde knievormige 
tweelingen. 

Afb. 2. In de grote groeve 
van de Wannenköpfe is 
slechts dit plekje interes
sant voor ons mineralen-
liefhebbers. 
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Het komt er voor in een bepaa lde soort xenol iet. Mees ta l in de 
vorm van eenvoud ige, langpr ismat ische kristal len; tweel ingen 
komen hier s lech ts spo rad i sch voor. 
A l s beste rut ielvindplaatsen worden g e n o e m d de Nivel igsberg en 
de Emmelberg (de afge lopen jaren weinig tot geen vondsten) en 
de Wannenkop fe bij Och tendung . 

Rutiel op de Wannenkopfe 

R e e d s in de jaren 1978-1981 werden hier schi t terende rutielen 
gevonden . Het schijnt dat er in d e per iode 1987-1988 t i jdens 
werkzaamheden xenol ieten aan het licht zijn gekomen die mooie , 
grote en unieke rutielen bevat ten. De rutielen d ie w e er de afge lo
pen jaren hebben kunnen v inden zijn helaas klein tot zeer klein, 
maar vaak bi jzonder mooi gevo rmd . 

Afb. 3. Boven in de wand ziet het er momenteel niet echt goed uit heel 
veel puin. 

In de vu lkan ische Eifel is rutiel in het a lgemeen een vrij ze l dzaam 
mineraal . Opva l lend is dat pas in 1979 voor het eerst vrij uitge-
kristal l iseerde rutielen (Emmelberg) beschreven werden. 
De mineralenli jst van de 42 meest bekende Ei fe lv indplaatsen laat 
z ien dat er op 12 v indplaatsen rutiel voorkomt. Waarbi j echter 
moet worden opgemerk t dat het hier vaak zeer ze ldzame v o n d 
sten betreft. De bekends te v indplaats in dit lijstje is de Ettringer 
Bel lerberg. Rutiel wordt hier als ze ldzaam mineraal beschreven . 

Afb. 5. Een heel goede xenoliet, met veel kleine witte holtes waarin veel 
sanidien en vaak mooie (meestal zwarte) langprismatische rutielkristallen. 

Afb. 4. De enige manier om interessante verse xenolieten te vinden 
puin ruimen. Met andere woorden: gewoon een flink gat graven. Na verloop 
van tijd kom je op de harde ondergrond, en dan is het een kwestie van met 
hamer en beitel (en wat geluk) op zoek gaan naar nieuwe verse xenolieten. 

Een van de meest bi jzondere vonds ten is wel afb. 1. 
De v indmogel i jkheden o p dit moment zijn redelijk g o e d , maar je 
zult er keihard voor moeten werken. Er ligt nameli jk een behoor-
lijke laag puin o p de kleine v indplek, en daar zul je je eerst door-
heen moeten worste len, voordat je met hamer en beitel o p zoek 
kunt gaan naar n ieuwe xenol ieten. De afbeeld ingen 2 - 5 geven 
hier een indruk van . 
O p de Wannenkop fe komt rutiel in d iverse soor ten xenol ieten 
voor. De bege le idende mineralen kunnen zeer verschi l lend zijn, 
maar sanid ien zit er altijd bij. 
De meest voo rkomende rutielvorm o p de Wannenkop fe is d ie 
waarbi j lange, fijne, pr ismat ische kristallen gevo rmd worden , 
s o m s naaldvormig, meesta l in groepjes bij elkaar, bruin tot rood -
bruin gekleurd. Bege le idende mineralen: heel vaak sodal iet en 
fijne naaldvormige topaas/mul l ie t ; af en toe pseudobrook ie t , 
nefelien en muskoviet , heel ze lden tridymiet. 

Erg moo i zijn de isometr ische vlakkenri jke kristallen (zie afb. I, J , 
K), d ie in tegenstel l ing tot andere Ei fe lv indplaatsen o p de W a n 
nenkopfe veel voo rkomen . De kleur varieert van oranjerood tot 
d ieprood , s o m s gitzwart. In bepaa lde (vaak gelige) sanid ienhol tes 
kom je (diep)rode, vlakkenri jke kristallen tegen, s a m e n met groe-
nige pyroxeen, kwarts, titaniet en s o m s tridymiet. Een nadee l : ze 
zijn, zonder u i tzonder ing, p iepklein (0,1-0,3 mm). 

O o k vaak voo rkomend zijn lang- tot kor tpr ismat ische rutielkristal
len (zoals afb. A - H), s o m s enkele bij elkaar, var ierend van (rood) 
bruin tot (grijs)zwart. De kristallen zijn vaak perfect, vo lgens het 
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boekje, gevo rmd . O o k hier weer vaak begele id door sodal iet en 
topaas/mul l ie t , hematiet, cr istobal iet , en een heel enkele k e e r . . . 
jeremejeviet. 

Een combinat ie d ie regelmatig voorkomt is die van rutiel samen 
met korund! Heel fijne, wit te/kleur loze plaatjes 'su iker 'korund, d ie 
op de rutielkristallen (meestal langpr ismat isch tot naaldvormig) 
gegroeid zijn. Vaak hele p lakkaten vo rmend , die de rutiel bi jna 
geheel bedekken . O o k hier weer vaak als bege le idende minera
len sodal iet en topaas/mul l ie t . (Afb. A , U, W). 
O o k andere combina t ies komen voor. S o m s zit een cr istobal iet-
aggregaat je of een sodal ietkr istal bovenop een pr ismat isch rutiel-
kristal (afb. Z). Heel ze lden zie je een combinat ie van rutiel met 
hematiet (afb. C en D). 
Het moo is te v ind ik zelf nog s teeds de regelmatig voo rkomende 
twee- of meer l ingen van rutiel. Bij de knievormige tweel ingen (zie 
bi jvoorbeeld afb. 1 en de achterplaat) bedraagt de hoek tussen 
de vertweel ingde rutielkristallen 115°. 
Hartvormige tweel ingen (zie afb. P en Q) zijn een stuk zeldzamer, 
de hoek die tussen be ide kristallen gevormd wordt is hier 55°. De 
verschi l lende tweel ingvormen en een combinat ie hiervan (zie afb. 
X , Y) zijn regelmatig verwerkt in ingewikkelde rutielaggregaatjes. 
Aanloopkleuren op deze (soms boomvormige) aggregaatjes veran-
deren de doorgaans zwarte kleur in een bontkleurig schouwspe l . 
Paral lelgroei komt bij rutiel ook vaak voor en wordt gekenmerkt 
door evenwi jd ige kr istalv lakken. A fb . K, L. We spreken van para l 

lelgroei als twee of meer kristallen van hetzel fde mineraal vo lgens 
deze l fde orientatie met elkaar vergroeid zi jn. 

Rutiel kan wel eens verwisse ld worden met pseudobrook ie t . Een 
aantal regeltjes, zoa ls : pseudobrook ie t is veel ze ldzamer dan 
rutiel, pseudobrook ie t is groter dan rutiel, pseudobrook ie t is 
bruin-zwart en rutiel is meesta l rood .... ge lden helaas niet voor 
de Wannenkopfe . Doors laggevend echter is d e kr istalvorm: 
pseudobrook ie t is o r thorhombisch (vaak tafel ige kristallen) en 
rutiel is tetragonaal (vaak pr ismat ische kristallen met duidel i jke 
piramidetopjes). O o k het feit dat rutiel vaak tweel ingen vormt is 
bij de determinat ie van s o m m i g e aggregaat jes erg gemakkel i jk. 

We mogen conc luderen dat de drie bekends te jeremejeviet-v ind-
plaatsen in de Eifel (Emmelberg, Nivel igsberg en de W a n n e n k o p 
fe), tevens de drie beste rut iel-v indplaatsen zijn, waarbi j de W a n 
nenkopfe, ik ben zo vrij, de kroon spant . Voor wat be ide minera
len betreft zijn de v indmogel i jkheden o p dit moment daar veruit 
het gunst igst. 
A l s u er niet voor terugschrikt o m eens flink de handen uit d e 
mouwen te s teken - z ie de afb. 2, 3 en 4 - dan is de groeve de 
Wannenkop fe bij Och tendung nog s teeds zeer de moei te waard ! 

Met dank aan Gunter B laB, Ernst Burke , Wil fred Moorer en J o k e 
en Piet S temvers . 
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A. Een rutielaggregaat (1,5 mm), voor een groot deel bedekt met 'suiker'-korund B. Gitzwart prismatisch rutielkristal, 0,6 mm lang. C. Vergroeiing van rutiel 
met een hematietplaat, totaal 1,5 mm lang. Aan de voet van het kristal sanidien en halverwege sodaliet. D. Enkele hematietplaatjes op een langprismatische 
rutiel met piramidetop, lengte 0,8 mm. E. Een zwart rutielkristal, met aan de basis diverse kleinere rutielkristalletjes met driehoekige piramidevlakjes. Het 
geheel heeft een lengte van 1,2 mm. F. Zwartgrijze, langprismatische rutielkristallen (1,2 mm lang) met aanloopkleuren en ruitvormige topvlakjes. Hetgeheel 
omklemd door sodaliet. G. Donkerbruine, langprismatische rutielkristallen. Het grootste kristal is bijna 0,9 mm lang. Op de voorgrond sanidienplaten. H. Kort-
prismatisch rutielkristal (0,4 mm) met bonte aanloopkleuren, omsloten door omgezette sodaliet. 
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/ en J. Rood, isometrisch, vlakkenrijk rutielkristal, 0,2 mm breed. K. Hetzelfde kristal als afb. I en J. Ingeklemd door sanidienplaten, een mooi piepklein 
(< 0,2 mm) dieprood, zeer kortprismatisch rutielkristal, met interessante top. De streping hierop wordt veroorzaakt door parallelgroei. L Klein rood isometrisch 
rutielkristal, 0,2 x0,3 mm, met parallelstreping. M. Een piepklein (0,2 x 0,2 mm) isometrisch, vlakkenrijk rutielkristal, met matte, gitzwarte topvlakken, te ver-
gelijken met afb. 6-D.N. Zwart, isometrisch, vlakkenrijk rutielkristal met een ongewone vorm, 0,2 x0,3 mm. Eromheen sanidienplaatjes. 0. Zwart, kortpris
matisch, vlakkenrijk rutielkristal, 0,2 x 0,3 mm zie afb. 6-C. Dit kristal zit als eenling in een sanidienholte. 
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P. Kleine (0,7 mm brede) hartvormige rutieltweeling; de hoek tussen de twee individuen is bijna 55°. Q. Heel uitzonderlijk. Dit 'tweelingkristal' (breed 1,3 mm) 
bestaat uit twee verzamelingen van smalle, langprismatische rutielen, met de typerende streping van parallelgroei. Beide pakketjes vergroeiden volgens een 
tweelingwetmatigheid onder een hoek van bijna 55° tot een hartvormig aggregaat R. Een rutielaggregaat (1,3 mm breed) bestaande uit tientallen langprismati
sche rutielkristallen, sommige als met elkaar vergroeide tweelingen. S. Complex rutielaggregaat (1 x 0,8 mm) met diverse tweelingen. T. Rutielaggregaat (1,4 x 
1 mm) met diverse knievormige tweelingen van kristallen en met driehoekige piramidetoppen. 
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U. Langprismatische rutielkristallen met piramidetopje, bedekt met 'suiker'-korund en de resten van een verweerde sodaliet De groep is 1,1 mm breed. V. Een 
rutielboompje (1,5 mm lengte) bestaande uit tientallen rutielnaalden, diverse bedekt met 'suiker'-korund, en een sodalietkristal. IV. Rutielnaalden, geheel met 
'suiker'-korund bedekt. Het aggregaat is 2 mm breed. X. Rutielboompje van 1 mm lengte, met diverse tweelingen. Aanloopkleuren veranderden de zwarte kleur 
in een bont kleurenspel. Y. Aggregaat (1,1 mm) van rutielkristallen met aanloopkleuren. Z. Een verweerde sodaliet (0,7 mm doorsnede), gegroeid op een rutiel. 
Onderaan: witte sanidienplaatjes. 
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