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tuur reeds -100 C. was. Zoo zijn er gevallen waarin 20 c.M. in de eik, bij een lucht
temperatuur van -230 C, de temperatuur -200 C. bedroeg. 

In Groningen is in de avond van 31 December de temperatuur weer tot -190 C. 
gedaald, zoodat de afkoeling daar 24 uur door heeft kunnen gaan. Indien bij de west
grens van 't koude gebied de afkoeling minder lang geduurd heeft (Hoorn -100 C., 
Akkrum -210 C, afstand 65 K.M.) dan zou dit een verklaring kunnen geven van wat 
ik in 't Oranjewoud in Friesland meende te konstateeren, dat n.1. hier de beschadiging 
veel minder was dan in Groningen bij gelijke temperatuurminima. 

Vroegere ervaringen, ook uit de strenge winter in ons land van 1822, geven reden 
te verwachten dat ook voor andere boomen schade zou optreden, speciaal voor de 
ooftboomen. Mij is hiervan nog niets bekend, de peren lijken volkomen gaaf, de appels 
minder. Beuk, iep, kastanje, berk zijn geheel normaal, de eiken gedragen zich, speci
aal de vrijstaande exemplaren, geheel als de hulst. Tijdens de winter was van een 
afsterven niets te zien, nu bij 't uitloopen blijkt dit van sommige geheel, van andere 
meer of minder uit slapende oogen der dikke takken te gebeuren en zijn de takken 
tot 5 a. 6 m.M. diameter grootendeels afgestorven. De onderste loten van 't eikenhak
hout zijn alle ongedeerd, dezelfde verklaring ligt ook hier voor de hand. 

In de provincie Utrecht was van dit verschijnsel niets te zien, voor anderestreken 
heb ik nog geen gegevens. 

Of de verklaring, dat de lage temperatuur van 31 December de oorzaak van 't 
afsterven is, opgaat zal dus eerst kunnen blijken als gegevens uit andere plaatsen 
bovenstaande waarnemingen bevestigen. 

Die gegevens te verkrijgen, door op de feiten opmerkzaam te maken was 't doel 
van dit stukje; door toezending van die gegevens zal men mij ten zeerste verplichten, 
(adres Prof. Dr. TH. Weevers, Botanisch Laboratorium, Groningen. 

TH. WEEVERS. 

BIJDRAGE TOT DE GEOLOGIE VAN 
HAGENAU. 

HET aan elders wonenden weinig bekende secundaire spoorlijntje Apeldoorn— 
Dieren moet voor de Apeldoornsche natuurvrienden groote bekoring hebben 
door de frissche en interessante landschappen, welke om strijd inviteeren om 

uit te stappen. 
Al hebben de menschen met fabrieksterreinen, hun rogge- en aardappelteelt en 

weideaanleg langzamerhand de geologische oppervlaktevormen weggemoffeld en 
de wilde flora teruggedrongen, toch vertoonen beide zich nog in ongereptheid tot 
vlak bij de spoorlijn. 
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De achtergrond naar het westen geeft aan het geheel een cachet, dat herinneringen 
aan het buitenland wakker roept. 

Fig. 1. Profiel van het hoogterras bij Beekbergen uit den trein gezien. 

Daar ligt een brok van het vroeger als hoogterras aangeduide deel van de Veluwe, 
hetwelk in zijn silhouet reeds verraadt, dat sterke natuurkrachten het door rivieren 
gesedimenteerde gebied niet ongewijzigd hebben gelaten: het maakt den indruk te 
zijn opgeplooid, terwijl een enkele inham doet denken aan de dwarsdoorsnede van 
een ouden stroomloop. 

Scherp zich af teekenend tegen den hemel, spreekt het geheele gebied ons van 
geheimzinnige gebeurtenissen, van een geschiedenis van honderden eeuwen. 

Als we de fabrieken achter den rug hebben, komt reeds de bekoring van het land
schap over ons, en even voorbij het station Beekbergen kijken we verrast op, wanneer 
de spoorweg een driehoekig terras afsnijdt en daar in de verte een steilrand opdoemt, 
terwijl het eigenaardige bodemoppervlak ons het hoofd uit het coupéraampje trekt. 

Fig. 2. Smeltwaterruggen bij Loencn. 

Zacht gewelfde ruggen met langzaam vervloeiende schaduwen doen ons een land
schap herkennen, dat gemodelleerd is door het smeltwater van het eenmaal ons 
land bedekkende Skandinavische gletsjerijs. Het flauw golvende relief zet zich 
vóór Loenen nog over den spoorweg links voort; wie het opvallend mooi wil zien, 
moet het bij avondzon bekijken, als de rondingen door langere mollige schaduwen 
nog meer uitdrukking krijgen en het geheele terrein sterk op onze fantasie gaat 
werken. 

Bosschen met groene dennen en blonde berken, groene akkers en weitjes wekken 
ons uit onze overpeinzingen, doen bij Loenen aan een Hollandsch dorp denken, 
ergens bij de duinen, met weggetjes en weiden vlak als in een polder. 

Daar achter lonkt het hoogterras; ja, wij komen! 
Nog een echt heidelandschap, naar Eerbeek toe, met mooie jonge en oude bosschen, 

en dan water als in Holland! Links in het kanaal, rechts in de spoorsloot en tusschen 
weiden. Laag-Soeren, we stappen uit. 



70 DE LEVENDE NATUUR. 

^&h 
3/ S ~J 

-/^^S 
^^%y^^^' 

IS 
»p 

fferl 
f ^C60# 

^ S 3 l C ^ % 

1 

? ^ 

^ 

£iio 

Als we de mooie berkenlaan bij het station zullen inslaan, valt het ons op, hoe 
fleurig en sappig er alles uit ziet, zoo ver als het oog reikt, ook over de spoorbaan; 
blijkbaar zijn we in het afvloeiingsgebied van het hooge plateau. Ergens lazen we 
vroeger reeds, dat men het water hier practisch aanwendt, tot voeding van het 
Apeldoornsche kanaal. 

Voorbij de badinrichting Laag-Soeren en even na het aardige Zevenminuutslaantje 
door het dennebosch, 
komen we al op een 
breeden weg, steeds stij
gend naar het westen, 
loopen de tusschen mooie 
gemengde bosschen en 
uaaldhout. 

Per fiets wordt het be
klimmen steeds moeilij
ker, daar met de hoogte 
ook de helling ietwat in 
steilte toeneemt. Hier is 
men bezig den weg te ver-
breeden en te egali-
seeren, met behulp der 
werkeloozcn en onder 
leiding van een hoofd

opzichter der Heidemaatschappij M. d e K o n i n g , die ook het ontginningswerk 
en de bebossching op het hoogere gedeelte leidt. 

In een versche doorsnede van een heuvel vinden we een gereede aanleiding, om 
onzen klim te onderbreken. Wat een ontdekking! „Een profiel, om te zoenen gewoon!" 

De oorspronkelijk horizontale grintbank - - hoe zou een grintbank anders dan 
horizontaal door een rivier kunnen worden 
afgezet! — is door een geweldigen druk, 
blijkbaar van uit het oosten of noord-oosten 
komende, omgebogen, uitgerekt. De vrij 
grove kiezelsteenen en daaronder enkele 
platte, hebben de beweging voor ons dui
delijk afgeteekend door zich te richten. Een 
schijf leisteen zoo groot als een kwart blad-

. . . , , . * , , I ' 'g. 4. Stuwprofiel aan den wog van Laag-

zijde van dit tijdschrift, heeft eerst de groote Socren n a a r he t schaddewld. 
reis meegemaakt uit het Duitsche gebergte 
naar hier, later het kleine uitstapje in de grintbank, en heeft toch alles over
leefd, al is zij thans met de hand te verbrokkelen. Welkome prooi op een excursie, 
worden de beste stukken door enkele dames en heeren opgeborgen. 

In de grintbank sporen we verder nog een lydietje op, mooi vierkant brokske en 

Fig. 3. Hoogtclijiun over het Schaddcveld. 

Bij x noordel. gesteenten, bij j stuwprofieltjes. 

v ^ ' ^ v • -'f •-•v-^ ,••: •yv, ^:- vm 
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zwart als een git; verder een stukje bontzandsteen, bestaande uit glinsterende rose 
zandkorrels en met een boonvormige holte; eindelijk nog een zwarte kwartsietische lei 
met zoowaar schelpfossielen. Lias vermoedelijk. Alle eertijds Duitsche en Belgische 
rotsbrokken. 

Ie ts verder, hooger op, vinden we nog een klein stuwprofieltje, alleen van zand-
laagjes echter, behoudens een onduidelijk grintsnoertje. Ook dit demonstreert het 
verschijnsel van horizontale lagen, verzet, verschoven door een kracht uit oostelijke 
richting. Deze lagen moeten ongetwijfeld door Rijn en Maas zijn afgezet, zijn dus 
grint- en zandbanken van ons oude delta
gebied. 

Hooggelegen en dus voor de hand liggend 
als hoogterras indertijd aangeduid door Van 
Baren c.s., mogen we zonder meer echter 
dezen naam niet meer op dit gebied toe
passen, waar de lagen immers niet in situ, 
m a a r Opgestuwd liggen. Fig. ,. Stuwprofieltje meer naar 't westen, zie 

Wat nu de oorzaak dezer storing betreft, hoogtekaartje, 
we kunnen ons plaatsen op het standpunt 
van Ir. D. H. S. Blaupot ten Gate, die naar aanleiding van de Sonsbeeksche 
afgraving benoorden Arnhem, welke één geheel met het Hagenausche gebied vormt, 
tektonische bodembewegingen bepleitte, en wel van een zeer langzaam karakter, 
dns meer van epirogenetischen dan van orogenetischen aard. 

Maar beter vertrouwd zijn we met de algemeen gangbare meening van storingen 
tengevolge van den druk van het diluviale landijs, dat uit noordoostelijke richting 
over ons land schoof, zuidelijk tot ongeveer aan den Rijn; dat zijn oorsprong vond 
in het hooge Skandinavische gebergte en werd gevoed door den geweldigen neerslag 
van sneeuw in den toenmaligen — nog altijd niet verklaarden — Ijstijd. 

Door de kracht van de immer aanschuivende massa's werd onze zachte bodem 
deels meegesleurd en opgenomen in de zware grondmoreene, deels ter plaatse ver
vormd. 

De hooge breede rug van de Veluwe, van Arnhem af tot bezuiden Nunspeet, 
vormt een gebied waarin men vroeger reeds, vooral bij de spoorwegdoorgraving van 
Assel, prachtige stuwverschijnselen waarnam; bij Sonsbeek was in 1922 nog elke 

- ^ wand vol stuwprofielen; nu op 11 Mei '24 konden de deelnemers aan de excursie 
(van de afdeeling Dieren der Ned. Nat. Vereeniging onder leiding van ondergetee-
kende) constateeren, dat ook het Hagenausche gebied valt onder het geologische 
begrip stuwwal. 

We mogen echter niet langer bij dit verschijnsel blijven stilstaan, daar in deze 
omgeving nog zooveel moois is te zien, indien we dit nog niet wisten uit de brochures 
en jaarverslagen van de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten. 

Want aan deze vereeniging behoort reeds meer dan 800 H.A. van dit heerlijke brok 
natuur, waarvan de kern wordt gevormd door het oorspronkelijke landgoed Hagenau, 
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Fig. 6. De route Laag-Soerem via Schaddeveld en Hagenau naar Dieren. 

dat op het kaartje is aangeduid. Hoewel het eigendom van „Natuurmonumenten" 
zich naar enkele zijden reeds verder uitstrekt, zijn de bewoners van Dieren en om
geving in hun gedachte al véél verder en is 't er al usance, het heele boschcomplex, 
inclusief Schaddeveld, enz. maar „Hagenau" te noemen. De wensch is de vader der 
gedachte, leden voor de vereeniging winnen verdienstelijk werk voor de vervulling 
ervan, en propaganda voor ieder lid een plicht dier gemeenschap! 

En nu hoogerop, naar 't 
Schaddeveld, waar de Neder
land sche Heidemaatschappij met 
een zeventigtal werkeloozenruim 
twintig H.A. heide diep heeft 
omgewoeld om een goeden cul-
tuurtoestand te scheppen voor 
het aan te leggen bosch. De heer 
De Koning toont ons op een on
bewerkte plek nog de oerbank, 
een der vijanden, die werd over
wonnen. De tweede bestond in 
een heirleger steenen, sommige 
zoo groot als een zak kolen. 

Al de bij het diepspitten aan
getroffen keien liggen nu boven 
den grond, waar ze geen kwaad 
doen, hoogstens een weinig in 
den weg liggen bij het poten van 
jonge dennetjes. Fig. 7. 

F̂ OtO P. VAN DER LlJ.V. 

Keien zoeken op 't Schaddeveld, 8o Meter + A. P. 
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Een dorado voor keienliefhebbers: duizenden en nog eens duizenden steenen, van 
allerlei soort, vele in zulke mooie exemplaren, dat men elkander met kreten van be
wondering en verbazing er bij roept. Kleinere juweelen gaan van hand tot hand, 
' t is dikwijls een gescharrel als van een troep musschen in een versch stoppelveld, 
elk pikt er wat uit, 't kan lijden en 't is zonde van al dat moois geen souvenirs mede 
te nemen! 

Aanvankelijk lijkt het niet doenlijk, de overstelpende massa materiaal, verspreid 
op de pas gespitte als op de reeds bepote gronden, te overzien. 

Op één plek, op het hoogtekaartje aangeduid met een J - , vinden we noordelijke 
gesteenten, n.1. twee rapakivi-granieten, één met duidelijke, verdiept uitverweerde 

Fig. R. Zwerfsteen van 't Schaddeveld. Foto P. VAN DER LIJN. 
Geen hondekop, maar stengelkwarts in een kwartsietscheur afgezet. 

ringen om de veldspaten; verder pegmatieten, een dioriet, een gabbro, een mooie 
graniet-porfier, een amfiboliet, een ghmmerschist en nog wat gewoon goedje. 

Het Fennoskandische ijs moet hier dus zijn geweest, dat staat vast en wel tot een 
hoogte van ruim 60 meter + A.P. volgens de stafkaart. Niet een enkele kei, die 
Blaupot ten Gate zou willen uitschakelen als bij toeval daar gekomen, neen een heel 
zwerfsteenengezelschap van Zweedsche origine ligt hier bijeen in een klein gebied 
en blijkbaar restant van een brok grondmoreene, waarvan de keileem totaal moet 
zijn uitgeloogd of uitgespoeld, althans men vond er geen bonken van, al waren de 
sporen van geelbruin keizand nog wel te zien. 

3* 
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Boven de 70 meter vonden we nog wel een tweetal granieten onder de groote massa 
zuidelijke gesteenten, maar deze kunnen vrij zeker eveneens als van zuidelijke her-
komstj worden beschouwd: ook in den Amersfoortschen stuwwal komen onder de 
altijd zuidelijke gesteenten der grintgraverijen enkele granieten te voorschijn, teiwijl 
men ze ook vond bij Maastricht zoowel als langs den Rijn, o.a. bij Coblenz. 

Schakelen we de voorgaande gesteenten uit, dan blijft dus de groote massa der 
duizenden steenen over, alle van beslist zuidelijk karakter, waarbij de vraag kan 
rijzen, welke rivier het belangrijkste aandeel moet hebben gehad in het transport 
der keien. Rijn of Maas? 

Zwerfsteen van 't Schaddeveld. F'oto P. VAN DER LIJN. 
I"ig. 9. De grootste jaspis uit Nederland, bloedrood met witte aderen. 

De vele bazaltblokken, waarvan we langs een tweetal velden in 1923 er ruim hon
derd telden, wettigen al dadelijk het vermoeden, met overwegend Kijngesteenten 
te doen te hebben; het veelvuldig optreden van bontzandsteen en vooral van Taunus-
kwartsiet, versterkt ons in die meening. Mede relatief veelvuldiger dan elders zijn 
hier de brokken roode ijzerkiezel en daaronder verreweg de grootste, die ooit in ons 
land zijn vermeld; gewoonlijk kleine stukjes, hoogstens tot de grootte van een vuist, 
troffen we hier mooi geaderde jaspis aan van een voet grootte, waarvan Dr. Buis te 
Dieren een exemplaar bezit en Schr. het andere, het grootste, dat 32 x 24 x 22 c.M. 
meet. Als hoekstuk op de steenenkast maakt het een mooi figuur, de bloedroode 
jaspis met de witte aderen, soms in stervorm, een echt door druk gespleten en ge-
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barsten gesteente, waarbij de helder witte kwarts uit de oplossing in de scheuren 
uitkristalliseerde. 

Ook de bazalten hebben hun attractie, daar er mooie kristallen in zitten en goed 
gevormde zeskante zuiltjes 
bij zijn; alle echter zijn ze 
wat bijgerond, aan de opper
vlakte kleiachtig verweerd, 
stoffig afgevend en dus ge
makkelijk te onderscheiden 
van de afstandspaaltjes 
langs onze wegen, die meest
al nog geheel onverweerd, 
vrij glad en zwart zijn, èn 
scherpkantig. Ze zijn merk
waardig genoeg, uit het
zelfde Duitsche gebied af
komstig, n.1. uit de buurt 
van het Ze vengebergte, of 
iets hooger op langs den 
Rijn. (Zie verder Keienboek 
bl. 107—li l ) . 

Hoe we nu ons het na
tuurlijk transport per rivier 
van meer dan honderd, 
waaronder nauw tilbare, 
bazaltblokken moeten voor
stellen? De bekende woeste diluviale waterstroomen? . . . . Kom, 't wordt meer dan 
tijd, van het fantastische transportvermogen het overdrevene in de vooistelling 
weg te nemen en veel grootere plaats toe te kennen aan het vervoer op en in 
ijsschollen. 

Met de groote kwartsiet- en kwartsblokken te Maam kon men nog zijn toevlucht 
nemen tot de grondmoreene van het landijs, hier met uitsluitend zuidelijk materiaal 
gaat dat niet op, te minder waar groote puddingsteenen van het Maasgebied, zeer 
groote Rijnsche bontzandsteenen, jaspis, kolossale bruinkolenzandsteenblokken en 
nog zooveel meer onverdachte getuigen, de bazalten waardig escorteeren. 

Met aandrang breng ik dit denkbeeld naar voren, omdat gangbare meeningen een 
taai leven hebben. 

Vrage men nu verder of de Maas ook veel aandeel heeft gehad aan het zwerf
steenengezelschap van Hagenau, dan zal het antwoord ontkennend moeten luiden. 
Zoowel bij het onderzoek in '23 als op de nieuwe velden van '24 vonden wij slechts 
enkele typische Belgische gesteenten, en ook Dr. Buis uit Dieren, die er veel komt 
snuffelen, vond geen meerder materiaal. In totaal constateerden we: één porfiroïde, 

Zwerfsteen van Amersfoort. Foto P. VAN DER LIJN. 
Fig. 10. Baraltzuiltjc als zwerfsteen. 
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vermoedelijk van Mairus-en-Lafour, drie roode Burnot-conglomeraten, twee fillieten, 
enkele kwartsen met fillietresten, vijf ftanieten, een tiental blauwzwarte kwartsieten 
met pyriet, twee geaderde lydieten, meerdere gitzwarte lydietbrokjes; van welke 
't nog niet eens geheel zeker is, dat ze alle wel Belgisch of Fransch materiaal zijn, 

daar voor lydiet b.v. nog het Ruhr-
gebied in aanmerking komt. 

In elk geval zijn de Maasgesteenten 
zeer zwak vertegenwoordigd, al kan 
een onderzoek op nog te ontginnen 
terreinen de verhouding misschien 
wel eenigszins wijzigen. 

Als bewijsmateriaal heeft het voor
zeker zijn nut, dit ter plaatse te 
laten liggen, wat ook is ingezien door 
den burgemeester van Rheden, die 
heeft verboden de steenen te ver
sleepen. 

't Werd tijd ook, daar vele rots-
tuinliefhebbers per as voor enkele 
guldens maar, wagens vol lieten aan
rukken en thans reeds ontstellend 
veel groote steenen zijn verdwenen, 
vooral van de terreinen in '22—'23 
omgewerkt. 

Een rugzakje vol klein goed, daar 
zal niet op worden gelet, mist men 
ook niet, zelfs bij vrij druk bezoek 
der Hagenausche bosschen. 

Buiten dat is 't nog wel de moeite 
waard, vooral per fiets, van Laag-
Soeren uit en dan over Dieren terug. 

Van af het hoogste deel, het Schaddeveld, behoeft men langs de heerlijk afwis
selende Lange Juffer zijn pedalen nauwelijks te bewegen: steeds berg af, van 80 M. 
hoogte, en oogen te kort om al het schoons rechts en links en voor u op te nemen! 
Amateur-fotografen vinden hier stof voor een heele album, en 't is vrij zeker, dat 
ze hier net zoo lang kieken tot al hun platen gebruikt zijn. 

In de lange juffer. Foto P. VAN DER LIJN. 
Fig. 11. Een der vele schilderachtige plekjes in Hagenau. 

Amersfoort. P. VAN DER L I J N . 


