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Geologische wandeling Hoorn 

Inleiding 

Deze wandeling is gebaseerd op het boek “De geologische stad, steeds natuursteen” 

door Jan Verhofstad en Jan van den Koppel. Met name is gebruik gemaakt van de 

beschrijving van Hoorn in Deel II van het boek. Zie “Bronnen” voor verder informatie.  

In bovengenoemd boek wordt aangegeven tot welke hoofdgroep een steensoort 

hoort: 

Tot de stollingsgesteenten, de sedimentgesteenten of de metamorfe gesteenten. 

In de Geologische wandeling Hoorn zal aangegeven worden tot welke hoofdgroep 

een natuursteen hoort door de volgende afkortingen: 

Sto   = Stollingsgesteenten 

Sdm = Sedimentgesteente 

Mtm  = Metamorf gesteente 

De gesteentecyclus van de aarde geeft weer welke processen er zich afgespeeld 

hebben en zich nog steeds afspelen bij de vorming van de gesteenten. 

Met gebruikmaking van foto’s van natuursteen in Hoorn kan de gesteentecyclus als 

volgt worden weergegeven: 
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Beschrijving wandeling 

De wandeling start op het Transferium aan de Van Dedemstraat te Hoorn, omdat 

daar parkeergelegenheid is en het treinstation, busstation en fietsenverhuur bij de 

hand zijn. 

Neem vanaf het Transferium de trappen van de loopbrug over de spoorlijn. 

 1. In 2012 is de trap bekleed met het Noorse natuursteen kwartsiet (Mtm) 

<Alta kwartsiet>. De stroken, met een lichtgrijze kleur, zijn voorzien van 

lichtgekleurde stippen voor slechtzienden. Een zandsteen levert bij metamorfose 

een kwartsiet, een kwartsrijk gesteente waarin geen zandkorreltjes meer zichtbaar 

of te voelen zijn.  

Aan de voorkant van het station gekomen, r.d. oversteken en ga bij het 

borstbeeld van Elias Koster r.a. de Noorderveemarkt op naar de fontein De 

Waterdrager.  

(U kunt hier ook een uitstapje maken naar het gedenkteken voormalige joodse 
begraafplaats door langs de fontein te lopen en op het kruispunt via de 
zebrapaden over te steken eerst r.a. dan l.a. naar het plantsoen op de kruising 
Keern - De Weel. Het gedenkteken is ontworpen door Lex Pott uit Amsterdam in 
samenwerking met Jan Reek Natuursteen uit Hoorn. Onthuld 27-11-2015. Het is 
uitgevoerd in graniet. De gaatjes in de gedenksteen zijn ontstaan door 
zaagsneden in diverse richtingen aan te brengen. Dat zorgt ervoor dat het zonlicht 
het gedenkteken op ieder moment van de dag een andere dimensie geeft. Bij het 
kunstwerk staat een toelichtende steen met de volgende tekst: 

Van 1778 tot 1968 was op deze plaats de 
Joodse Begraafplaats. 
In 1968 zijn de graven verplaatst naar de 
Berkhouterweg. 
 
“Mogen hun zielen gebundeld worden in de 
bundel van het eeuwig leven” 

  
De laatste regel is de gebruikelijke tekst, die 
in een afkorting, onderaan een Joodse 
grafsteen staat. Onderaan de tekst staan de 
Hebreeuwse letters die deze afkorting 
vormen.   
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Keer terug naar de fontein en daar r.a. het Kleine Noord in)  

Bij fontein De Waterdrager linksaf het Kleine Noord in. 

2.  Het huis met nummer 63 heeft op de vloer bij de ingang een fylliet (Mtm), 
<Pillarguri>. Fylliet is één van de vele metamorfe gesteenten die uit kleisteen 
kunnen ontstaan.  

 3. Bij nummer 61 ligt op de vloer bij de ingang kwartsiet (Mtm) <Alta 
kwartsiet> zoals ook te zien was op de trappen van het NS-station.  

 4 Nummer 56, 54, 52 en 48: Hier is te zien wat er met een gesteente 
gebeurt, wanneer druk en temperatuur oplopen. Het gesteente heet migmatiet 
(Mtm), een verzonnen combinatie van mixing en magma. Het komt uit India en 
heet <Paradiso>. De temperatuur is namelijk zo hoog dat kwarts en veldspaat 
beginnen te smelten en als het ware een eigen leven gaan leiden. Kwarts plus 
veldspaat is precies de samenstelling van graniet en we zien inderdaad dat er 
'lagen' en aders van graniet, soms iets grofkorreliger dan de omgevende gneis, in 
een eigen richting door het gesteente terechtkomen. De gneis of schistpartijen 
vertonen flinke plooiing en laten zien hoe sterk het gesteente, gedeeltelijk in 
plastische toestand, 'gekneed' werd. Soms zijn fragmenten van andere 
samenstelling uiteengetrokken, gebroken of anderszins getormenteerd of 
gedesintegreerd onder de metamorfe condities. Roze en witte aders geven aan 
dat twee veldspaten ook uit elkaar zijn gehaald in het proces. 
 

 
migmatiet     

Loop langs de Noorderkerk (Kleine Noord 32) 

  5. In 1647 werden nieuwe ingangen gemaakt aan de westzijde van de kerk. 

Deze liggen hoger dan de oorspronkelijke. De hoofdingang (aan het Kleine Noord; 

deze wordt niet gebruikt) wordt bekroond door het opschrift "EN MESSEM 
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IMMORTALITATIS" (Ziet hier de oogst der onsterfelijkheid) en werd binnen 

voorzien van een mooi tochtportaal. 

                      
en messem immortalitatis                                                                                      

De deur in empire stijl stamt uit het begin van de 19e eeuw. Het beeldhouwwerk 

boven de deur (een skelet met zeis, staande zandloper en korenaren; anno 1647) 

met tekst betekent: de rijke gaat niet dood, zijn leven verandert alleen. Hij ligt met 

het hele geraamte op een mat en een kussen. De "oogst der onsterfelijkheid" is 

het graan, dat met de zeis geoogst wordt. De zandloper staat rechtop, is dus in 

gebruik. Het "onsterfelijke graan" (overdrachtelijk bedoeld: onvergankelijk, eeuwig 

voortdurend) is de mensen gegeven door Demeter (godin van de oogst en het 

graan in de Griekse mythologie).                                                                      

Boven de andere ingang (kant van de Noorderkerksteeg; dit is de toegang tot de 

kerk) vinden we het opschrift "HIC META DOLORIS" (Hier is het eind van de 

smart).  
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hic meta doloris 

 

Het begraven van de doden had in die tijd nog steeds plaats in de kerk. Pas in 1830 

kwam hieraan een einde. Het opschrift is op een cartouche in het boogveld van de 

zuideringang aangebracht en dateert van ca. 1660. De arme dode wordt via de 

zijingang de kerk binnengebracht: zijn smart is over. Daar doet de zandloper géén 

dienst en de botten vormen géén geheel geraamte. Betekenis van bovengenoemde 

opschriften: Zandlopers, een kaars die net uitwaait, schedel en beenderen, skelet, 

doodskist zijn allemaal tekens van "memento mori" (gedenk te sterven). 

Loop verder langs Kleine Noord 26 en Kleine Noord 10. 

 6. Nummer 26 toont Gabbro (Sto). 

Nummer 10 heeft witte marmertegels (Mtm) met vage grijze streepjes in de pui. 

Marmers zijn rnetamorfe kalkstenen. Bij bijna witte marmers verwachten we dat de 

oorspronkelijke kalksteen weinig bijmengingen bezat in de vorm van klei, bitumen 

of andere mineralen. De hoge druk en hoge temperatuur die tijdens de 
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metamorfose heersten, hebben het chemisme van de steen intact gelaten, maar 

alle structuren uit de kalksteen zijn verdwenen. De eventuele bijmengingen uit die 

kalksteen laten gekleurde strepen, aders en vlekken in de marmer achter. 

Einde Kleine Noord r.a. het Breed op naar Schouwburg Het Park aan de 

Westerdijk.  

7. Rondom de Schouwburg Het Park is op uitgebreide schaal, op veel 
plekken in ijzeren netten gevangen gehouden, donkere kalksteenbrokken 
(Sdm) als landschapsdecoratie gestort.  
De grote granieten (Sto) vloer van de Schouwburg Het Park is een bewerkte 
graniet, gevlamd, een bewerking met behulp van verhitting van het oppervlak 
met gasvlammen en direct daarop volgend afkoeling met koud water, hetgeen 
resulteert in een niet glad oppervlak met enig reliëf. Details van de graniet zijn 
dan echter niet goed te onderscheiden. 
 
We komen nu bij de Westfriese Omringdijk. – voor extra informatie over de 
dijkverzwaring zie geheel onder. 

Loop verder vanuit de schouwburg r.a. op de kruin van de dijk tot de 
parkeerplaats. (Indien de dijk is afgesloten, volg de Westerdijk tussen de huizen door 

tot de parkeerplaats en daar direct l.a., de Gortsteeg in). Verlaat nu de dijk en steek 
de parkeerplaats over naar de Gortsteeg (aan de linkerkant).  
Via de Gortsteeg naar het Achterom. Steek het Achterom over en vervolg de 
Gortsteeg om uit te komen op het Grote Noord. 

8. het Grote Noord 87. Op de hoek van de Gortsteeg met het Grote Noord 

vinden we een syeniet (Sto).  

 

  
syeniet 

 

Een syeniet is een dieptegesteente met (bijna) geen kwarts, waarin de 

veldspaat heel bijzonder is ontwikkeld: een sterke glans in een bepaalde 

richting binnen het kristal. Daar alle kristallen in willekeurig verschillende 

oriëntaties in het gesteente liggen zien we steeds andere kristallen oplichten 

naarmate we onze kijkrichting wijzigen. Deze syeniet komt uit groeves nabij 

Larvik (Noorwegen), vandaar de specifieke naam larvikiet. Het is een blauwe 

larvikiet. 
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Loop op het Grote Noord een stukje linksaf. 

 9. de huisnummers 128, 110 en 108. In deze winkelpuien is een flink 

oppervlak aan donkere, gezoete (= glad gepolijst) hardsteen (Sdm) met fossielen. 

Zo zijn hier verschillende steelfragmenten van zeeleliekolonies te zien, waarvan 

de schijfjes nog bijeen gebleven zijn; het centrale gaatje van de schijfjes vormt dan 

een doorgaand kanaal, waarschijnlijk voor transport van voedingsstoffen naar de 

voet van de steel. 

 
Zeelelie 

Keer terug om richting Roode Steen te gaan. Passeer de Duinsteeg (aan de 

linkerhand). 

 10: Grote Noord 96-98. Een graniet is al bij hoge temperatuur 

gekristalliseerd. Daarom hebben de verhoogde temperatuur en druk tijdens 

metamorfose minder invloed dan bij andere gesteenten (b.v. kleisteen). Er worden 

nauwelijks nieuwe mineralen gevormd, kwarts en veldspaat rekristalliseren een 

beetje, alleen de glimmers rekristalliseren en komen in een andere stand terecht, 

namelijk loodrecht op de richting van de grootste druk. Dit betekent dat het 

gesteente, met nog steeds een granitisch uiterlijk, parallelle donkere strepen van 

glimmers gaat vertonen. Een beetje schistositeit is daarmee ontstaan, we spreken 

dan van een granietgneis (Mtm), of gneisseuze graniet, <Vanga>, uit Zweden. 

Zijn kleur is overwegend rood. Op Grote Noord 98 is die schistositeit nog beter 

ontwikkeld en hebben (kwarts)-veldspaat concentraties een lensvorm gekregen, 

met een richting gelijk aan de banden van glimmers, die zich om die lenzen heen 

slingeren. 

 11 Grote Noord 49 en 47; Veel rode graniet (Sto) aan de winkel op de hoek 

(nr. 49) van de Nieuwsteeg. Ze contrasteert niet alleen in kleur met de bruinzwarte 

syeniet (Sto) (nr. 47) , maar ook in samenstelling. Zie ook kijkpunt 8.  

Kruis de Nieuwsteeg en loop verder naar de kruising met de Lange Kerkstraat 

(linkerhand) 

 12. Op de hoek Grote Noord / Lange Kerkstraat De juwelierszaak heeft een 

zwart fijnkorrelig gesteente, verwant aan gabbro. Er is weinig met het blote oog 
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aan te zien. We noemen het een microgabbro (Sto), <Zwart Zweeds>. Veldspaat 

en pyroxeen zijn niet te herkennen, alleen metallisch glanzende ertskristalletjes 

(naar boven kijken). Het kan een doleriet (diabaas) zijn, maar dat is hier niet uit te 

maken.  

 13. Grote Noord 26; Bij nog sterker metamorfose van kleisteen krijgen we, na 

leisteen en fylliet, een glimmerschist (Mtm), waarvan hier een voorbeeld in de 

vorm van smalle strips. Samenstelling: kwarts, veldspaat en glimmer, de donkere 

glimmerblaadjes liggen alle evenwijdig en vormen zo de schistositeit of 

splijtbaarheid van het gesteente. Iets verderop bij de Sint Cyriacus- en 

Franciscuskerk (Grote Noord 15) treffen wij een zandstenen Christusbeeld van 

de hand van de Nederlandse beeldhouwer Leonard de Fernelmont. 

 14. Voor de kerk een onderdeel van de Stille Tocht (zie Bronvermelding). 

De sculptuur in brons “Steun” van Truus Menger op een basalt stenen verhoging  

(Sto). Hier grijpen twee geboeide handen elkaar "steun" zoekend en vindend, in 

woorden: 'LEG JE HAND MAAR OVER MIJN HAND HOU ME VAST, GEEF ME KRACHT BLIJF BIJ ME IN 

WANHOOP EN EENZAAMHEID TOT HET IS VOLBRACHT...'  

    
“Steun”        

Loop verder naar Grote Noord 3. 

 15. Grote Noord 3: In de bestrating liggen drie grote stoepstenen van 

hardsteen (Sdm) met in elk één, helaas niet zeer duidelijk, honingraatkoraal of 

wespennest koraal: Michelinia. De honingraat vormt de doorsnede van 

aaneengegroeide koraalbuisjes, in ieder buisje leefde een poliepje. De 

onduidelijkheid heeft te maken met het feit dat elk fossiel of barstje een 

onderbreking vormt in de continuïteit van de versteende kalkmodder en op zulke 

zwakteplaatsen zet zich bij voorkeur heldere calciet af en vormt dan witte 

calcietnesten of calcietaders.  

U bent nu aangekomen op de Roode Steen, hèt plein van Hoorn waaraan het 

Westfries Museum is gevestigd.  
(Het Westfries Museum is van eind 2022 t/m medio 2025 gesloten wegens verbouwing. De 
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fossielen in het voorplein zijn dus niet te zien. Verderop in de wandeling komt u nog 

voorbeelden tegen) 

16. Vlakbij het standbeeld van J.P. Coen ligt de “rode steen” in de bestrating 

waarnaar het plein vernoemd is. Dit  centrale plein van Hoorn, waar zich 

vroeger het raadhuis bevond, wordt nu nog geflankeerd door het Westfries 

Museum en de oude Waag en vele horecagelegenheden.  

                                                                   
    Gerechtssteen naast standbeeld J.P. Coen    

 

De “rode steen” (een replica) markeert de plaats waar in het verleden 

executies werden uitgevoerd. Het plein is bestraat met keien, 'kinderhoofdjes', 

waarin diverse gesteentesoorten met enige moeite zijn te herkennen, let o.a. 

eens op gelaagde kwartsiet (een verharde zandsteen), soms zelfs met 

'scheve' gelaagdheid. 

De originele “rode steen”  ligt in het museum. Het is een ronde 

bontzandsteen (Sdm) uit Duitsland afkomstig, die vroeger veel meer voor 

bouwwerken werd ingevoerd onder de naam <Rode Wesersteen>. 

 

Het Westfries Museum is gebouwd in 1632, in Renaissance stijl met Barokke 

elementen. Het museum toont in zijn imposante gevel lichtgrijze Belgisch 

hardsteen (Sdm), waarin fossielen als witte figuurtjes zijn te zien. De grote 

straattegels voor de ingang van dezelfde hardsteen zijn daarentegen gezoet en 

dan komt, zeker wanneer ze nat gemaakt zijn, de fossielinhoud beter uit.  
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Solitair koraal       

In het midden ligt een tegel met enkele goede doorsneden van brachiopoden, 

schelpachtige overblijfselen (twee ongelijke kleppen!) van weekdieren die met een 

steeltje aan planten of stenen op de zeebodem vastzaten. Het klepscharnier met 

in elkaar grijpende tandjes is vaak te onderscheiden. Het woord brachiopoden 

betekent letterlijk Armpotigen, deze zeedieren behoren tot een aparte stam binnen 

het dierenrijk. Brachiopoden filteren voedseldeeltjes uit het water. In een tegel 

vlakbij de traptreden een concentratie van zeelelieschijfjes, een koloniedier op een 

steel, die na afsterven geheel in kleine schijfjes uiteenvalt. Links van de 

toegangsdeur enkele solitaire koralen. De Belgische hardsteen is de meest 

toegepaste natuursteen in de Nederlandse en Belgische steden. Hij is stevig, 

verweert nauwelijks en vereist niet te lang transport vanuit Zuid-België.  

 

In de bestrating van de Rode Steen is ook de omtrek van het oude stadhuis 

aangegeven, daar waar nu de terrassen zijn. 

 



 
 

13 

Loop vanaf de Roode Steen het Grote Oost in, de Waag aan de linkerhand 

houdend. 

 17. Grote Oost nummer 8 bezit een putdeksel van Belgisch hardsteen 

(Sdm) en daaronder een waterkelder.  

 18. Op Grote Oost nummer 43 staat het Foreestenhuis, zie voorblad. De 

mooiste koraalkolonie van Hoorn is te zien in de hardsteen (Sdm) van de 

bovenste stoeptrede, tegelijk helaas als zwaktezone binnen het gesteente 

aangetast door verwering.  

Voorbij het Foreestenhuis l.a. door de Schoolsteeg en Breestraat naar het 

Kerkplein. Loop achter de Grote Kerk om. 

 19. Op Kerkplein 24 staat het Oude Vrouwenhuispoortje. Zandsteen (Sdm)-

gebouwen werden in het verleden vaak geverfd. Van deze prachtige oude poort, 

die de ingang markeert van wat eens "Het 0ude=Vrouwen Huys" was, was de verf 

redelijk afgesleten, maar hij is opnieuw geverfd. In de bewerking herkennen we 

twee grote scharnieren. Een tweede poort vlakbij , het Admiraliteitspoortje, is nog 

grotendeels beschilderd.  

Loop naar de voorkant van de Grote Kerk.   

 20. In de bakstenen gevels van de Grote Kerk zijn dikke strips van 

Bentheimer zandsteen (Sdm) opgenomen. Deze zandsteen voelt tamelijk ruw 

aan, hij is grofkorreliger dan die van het Oude Vrouwenhuispoortje. In de lijsten op 

circa 1 meter boven de straat zijn in de (Belgische) hardsteen (Sdm) op veel 

plaatsen rondom de kerk fragmenten van flinke fossielen te zien. (waarschijnlijk 

van een koraal of een schelpdier). Precies op de hoek rechts van de hoofdingang 

(met het gezicht naar de kerk), op dezelfde heuphoogte, drie fraaie cirkelvormige 

dwarsdoorsneden van solitaire koralen (dus onder het bruine ANWB-bordje). Anno 

2020 is het Kerkplein bestraat met keitjes van Portugees graniet (Sto). Direct 

rond de kerk zijn toen ook platen van Belgisch hardsteen (Sdm). Neergelegd. 

Ook hierin zijn weer fossielen te ontdekken. 

      

 21. Op Kerkplein 31 staat het huis met de gevelsteen “De gekroonde eikel”.  

Deze winkel heeft een groenige serpentiniet (Mtm). Serpentiniet is een groen, 

zeer fijnvezelig gesteente, dat vele verschijningsvormen kent. Serpentijn is een 

omzettingsmineraal, het is door wateropname ontstaan uit de 

oorsprongsmineralen olivijn en pyroxeen. Gesteenten van die samenstelling zijn 

afkomstig uit de aardmantel, een uitgebreide gesteenteschaal onder de aardkorst. 

Bij het langdurige tektonische transport, dat dit olivijnpyroxeen gesteente 

onderging op zijn route vanuit de aardmantel naar hoger in de aardkorst, zijn de 

mineralen omgezet tot serpentijnmineralen. Waarschijnlijk is dit een composiet. 

Maar dan zijn de brokstukken wel echt.  
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Loop r.a. de Nieuwstraat in. 

  22. Aan weerszijden van het pand Nieuwstraat 1 resteren nog net twee 

smalle strips serpentijnbreccle (Sdm?) (mogelijk een composiet?) een rommelig, 

bont gesteente in vooral groene kleuren met veel brokstukken, die alle erg 

verschillen in kleur en structuur. 

(Naast het pand Nieuwstraat 18 treft u het poortje naar de Wisselstraat. Daar staat 

sinds 1983 een wegwijzer naar de Openbare Bibliotheek in de vorm van een 

stapeltje boeken. U kunt de stenen met daarin een letter in het plaveisel volgen. 

Samen vormen zij de meisjesnaam SOPHIE (van de dochter van de kunstenaar). 

De kunstenaar is tot op heden onbekend; uitvoerder Jan Harder. Als u de letters 

nog verder volgt (“A B C D F E G H I J “etc.) komt u in de entree van de 

bibliotheek. Terug naar de Nieuwstraat)  

Loop door tot de Muntstraat aan uw rechterhand.  

 23.  Het winkelpand op de hoek Nieuwstraat / Muntstraat bevat een 

granietgneis (Mtm) of gneisseuze graniet , <Vanga>, uit Zweden. Zie 10 

Grote Noord 98 voor een beschrijving. 

U bevindt zich op een 5-sprong van straten. Steek over winkelstraat Gouw in.  

 24.  Gouw nummer 23 . Een donkergrijs korrelig gesteente, herkenbaar als 

dieptegesteente door het ontbreken van welke gerichtheid of structuur ook. Het is 

een gabbro (Sto), die slechts uit twee mineralen bestaat: grijze latjes van 

plagioklaasveldspaat en zwarte pyroxeen daartussen. Het wordt uit Zuid-Afrika 

geïmporteerd onder de naam <Nero Impala>. Het is een geliefd gesteente voor 

winkels en kantoorpanden. 

Aangekomen op het kruispunt l.a. Gedempte Turfhaven volgen. 

  25. de hoek met de Ramen. Ook hier een gabbro (Sto), Zie kijkpunt 24.  

 26.  Gedempte Turfhaven 8 De winkel heeft twee panelen, links en rechts en 

ook binnen, met een vroeger meer populaire graniet, de rapakiví (Sto) uit het 

zuiden van Finland. Hierin zijn de kaliveldspaten groot, roze of bruin en rond, als 

bruine eieren in een donkere achtergrond van niet herkenbare mineralen en 

donkere kwarts. Rond veel van de megakristen van kaliveldspaat zien we een 

donkergroene rand van plagioklaas, de tweede veldspaat. 

Oversteken naar de Veemarkt en houd de groene veehekken aan de 

rechterhand.  

27. Veemarkt 15. Hier weer de voor winkels en kantoren populaire gabbro 

(Sto),  

 28. Veemarkt 21: Hier twee granieten (Sto), een witte, <Blanco Crystal>, met 

opvallende kwarts als heldere korrels te midden van een witte massa veldspaat, 
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waarvan de individuele kristalletjes haast niet zijn te onderscheiden, voorts zwarte 

spikkels van biotiet.  

 

  
rode graniet 

 

De uitgebreide rode graniet van de hele ingang is er in twee uitvoeringen gepolijst en 

gevlamd op de traptreden. Kwarts is hier melkwit ondoorzichtig, veldspaat is rood. 

Loop door achter de Noorderkerk langs (aan deze kant de zgn. “Armenkerk”) 

tot de hoek met de Claes Molenaarsgang. 

  29. Op de hoek Veemarkt /  Claes Molenaarsgang. Links van de deur een 

grote gave brachiopode en in de laatste hardsteen (Sdm) van deze winkel, 

Veemarkt zijde achter regenpijp, een honingraatkoraal. Zie ook kijkpunten 15 en 

16. 

Vanaf hier de Veemarkt verder lopen en dan komt het station weer in zicht. 

 30. Op het stationsgebouw, vlak voor de toegangspoortjes naar het station, 

bevindt zich een monument dat herinnert aan het Jodentransport vanaf dit station 

in de oorlog. De herdenkingsplaat is gemaakt van gabbro (Sto). Het  ontwerp is 

van Eddy en Netty Boom. Eddy Boom is lid van het Hoorns Comité 40-45. 

Op 20 april 2020 precies om 12.18 uur werd deze plaquette onthuld bij het 

Hoornse NS-station, met daarop 16 namen van Hoornse Joodse stadsgenoten die 

de oorlog niet overleefden. Op 20 april 1942 werd een deel van hen gedwongen te 

vertrekken met de trein van 12.18 uur, voor een reis naar het einde. “Weggevoerd, 

maar nooit vergeten”. 

  

Wij hopen dat u een prettige en geologisch wetenswaardige tocht heeft 

gemaakt. Reacties kunt u mailen naar info@oudhoorn.nl.   

 

mailto:info@oudhoorn.nl
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Legenda:  

l.a. linksaf of links aanhouden                                                                                                                                  

r.a. rechtsaf  of rechts aanhouden                                                                                                                             

r.d. rechtdoor                                                                                                                          

vkl.  verkeerslicht                                                                                                                        

ri. richting                                                                                                                                     

rode lijn = wandelroute                                                                                                              

rode stippellijn = uitstapje route 

 =  kijkpunt  Er zijn 30 kijkpunten                                                                                         

© Vereniging Oud Hoorn 2022.                                                                                      

Samengesteld door:                                                                                                               

Paula Droog  

Diana van den Hoogen, vrijwilligster Oud Hoorn.                                                                                                   

Kaart: Ron Dol                                                                                                                         

Foto’s: website Oud Hoorn, Harm Stumpel                                                                                                                                                                                                                    

 

Bronnen: 

- Jan Verhofstad en Jan van den Koppel: “De geologische stad, steeds 

natuursteen” 2006 Nederlandse Geologische Vereniging. 

- Website Vereniging Oud Hoorn: www.oudhoorn.nl > o.a. 

-  Stadshistorie > Kerken > Noorderkerk 

-  Stadshistorie > Stadswandelingen > Stille Tocht 

- Sander Gerritsen: Hoeksteen van de dijk. Archeologisch proefonderzoek naar 

de bewoning en versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en 

Durgerdam.  

Archeologie in West-Friesland 22; Archeologie van de Markermeerdijken 1, 

2019.  

- Harry Huisman (natuursteenspecialist, Hunebedcentrum Borger; M. Braaksma fotografie) 

en Sander Gerritsen (Archeologie West-Friesland): De stenen van de 

Markermeerdijk. Inventarisatie en herkomst van gesteentesoorten in de 

dijktaluds van de Markermeerdijk tussen Hoorn en Durgerdam.  

West-Friese Archeologische Notities 37, 2018.  

     -    Comité 40-45 Hoorn. 

     -    Internet 
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Extra informatie over de dijkverzwaring van de Westfriese Omringdijk 

De Alliantie Markermeerdijken gaat de aankomende jaren de dijk tussen Hoorn en Durgerdam 
versterken. Vooruitlopend op deze werkzaamheden werden diverse onderzoeken uitgevoerd. Een 
van deze onderzoeken heeft betrekking op de zwerfkeien die langs het tracé liggen.                                                                                                                       
Voor de komst van de stenen waren de dijken voornamelijk verstevigd met paalweringen en 
wierriemen met een houten bekisting. In 1731 brak de paalworm crisis uit. Een plaag van deze 
wormvormige mossel zorgde voor een acuut en groot probleem. Het beestje (Teredo navalis) vrat 
zich in het hout van de paal- en wierdijken waardoor de uitgeholde palen massaal afbraken. In 
deze periode probeerde men op diverse manieren de paalworm te bestrijden, maar niets bleek 
afdoende. In 1733 werd voor een oplossing gekozen die het uiterlijk van de dijken tot vandaag de 
dag zou bepalen. Langs de buitenzijde van de dijk verwijderde men de meeste houten onderdelen 
en werd een steenglooiing gemaakt van zware zwerfkeien.                                                                                                 
Uit historische bronnen is bekend dat in eerste instantie keien uit Midden-Drenthe en het gebied 
rondom de Hondsrug werden gehaald en later uit het Oostzeegebied. Waar deze ‘Noordse stenen’ 
zoals ze worden genoemd, precies vandaan komen was niet bekend. 

Om hier meer zicht op te krijgen is tussen juni en september 2018 een inventarisatie uitgevoerd 
door Harry Huisman en Marja Braaksma, beide verbonden aan de geologische afdeling van het 
Hunebedcentrum te Borger in Drenthe. Langs het gehele dijktraject is gekeken naar aanwezige 
steen- en ondersoorten. Op basis van de samenstelling van ondersoorten kunnen uitspraken 
gedaan worden over herkomstgebieden en de daarmee samenhangende handelsnetwerken. Soms 
kunnen zelfs afzonderlijke scheepsladingen worden onderscheiden. Opvallend is dat het 
noordelijke dijkdeel tussen Hoorn en Etersheim, vooral bekleed is met stenen uit de omgeving van 
Drenthe en dat het zuidelijke deel meer importen uit het Oostzeegebied bevat.                                                                                                
Uit historische bronnen is bekend dat in Drenthe niet alleen losse zwerfkeien werden verhandeld 
maar ook delen van hunebedden die daarvoor werden vernietigd. Om deze monumenten te 
beschermen werd in 1734 al een resolutie aangenomen waarin de sloop van hunebedden werd 
verboden. Het is daarmee de oudste erfgoedwet van Europa. Tijdens de inventarisatie zijn 
meerdere locaties aangewezen waar hoogstwaarschijnlijk onderdelen van hunebedden zijn 
gebruikt. In de omgeving van Etersheim werd een groep van maar liefst dertien kei-fragmenten 
aangetroffen die van één grote steen afkomstig zijn. Vermoedelijk gaat het om de restanten van 
een deksteen van een hunebed.                                                                                                                             
In het zuidelijke deel zijn de geïmporteerde stenen toe te wijzen aan afzonderlijke 
herkomstgebieden in Polen, Denemarken, Finland, Zweden en Noorwegen. Door het voorkomen 
van zeldzame ondersoorten kan een herkomstgebied soms zelfs worden verkleind tot een 
bepaalde groeve. De aanwezigheid van zeldzame keien en de informatie die zij bevatten zowel 
geologisch als historisch, is van onschatbare waarde. Door de inventarisatie is veel kennis 
vergaard over de oorsprong van de stenen en verschuivingen daarbinnen door de tijd. Momenteel 
wordt gekeken hoe een deel van de steenglooiing kan worden behouden voor de toekomst en op 
welke wijze het verhaal van de zwerfkeien en hun belangrijke rol voor de dijk, aan het grote publiek 
kan worden verteld. 

 

 

 


