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Gerrit Hiemstra had het beloofd: het zou mooi
weer worden en wij stonden de 24e september
met veertien man klaar voor de 7e gesteente
wandeling, in Utrecht dit keer, om dat te
ervaren. Afgesproken bovenaan de trap
Jaarbeurszijde konden we ons meteen storten
op het gesteente onder onze voeten: een graniet met mega/forse
plagioklazen. Dit vroeg even om een beknopte uitleg van het
stollingsproces in het inwendige alsook aan het
oppervlak
van
de
aardkorst. Terug, langszij
het station een breccie op
de vloer; best bijzonder en zo
over de Jura-“marmers” van de
winkelgang van Hoog-Catharijne
vol spons-, belemniet-, en ammoniet doorsnedes, naar
het – jawel - zonovergoten centrum. Hier geen vloeren
meer maar verticale wanden.
Dat Utrecht een oude stad is laat zich merken aan
de keuze van de gesteentes als bouwmateriaal deze konden nog niet van heel ver komen; een
groot verschil met de “glossy”
puien in Rotterdam weet niet
waar vandaan. In Pandhof St. Marie zoal tufsteen,
(bont)zandsteen en zerken van Belgisch hardsteen,
verweerd en versleten. In de tuin een interessant
granieten beeldhouwwerk.
Ook in het
Kanunnikenhuis; uit België afkomstige hardstenen
uit Namen en Doornik;
lichtgekleurde dus dit
keer. De donkere is her
en der in de stad veel
aanwezig (soms ook uit
Frankrijk) en bevat vaak fraaie fossielen van

koraal. Verdere uit Europa afkomstige gesteenten zijn het Bentheimer
zandsteen (Winkel van Sinkel),
muschelkalksteen (sokkel Anne
Frank), leisteen (postkantoor),
balsalt
(verkeerspaaltjes),
travertijn. Het zijn vooral de
winkelpuien en kantoren waar
je de granieten, gneisen, gabbro’s en kwartsieten
kunt bewonderen. Het larvikiet op de winkel van
Schaap/Citroen is een hele mooie. Een winkelier weet nog
niet wat mooi is. Hij heeft zijn pui zwart laten
overschilderen; eronder piept op een beschadigd plekje
een serpentijn (wellicht verweerd en verkleurd??) Weer
en wind zullen hun best wel doen ; zo’n laagje bladdert
snel en anders helpen toekomstige gesteentewandelaars
wel.
GEA Kring Rijnland had weer een heel fijne en leerzame wandeling
georganiseerd.

