
  

 

               The Stones Collection 
Gesteenten van  

Het Rif en Engelsmanplaat 

INLEIDING 
 
Tussen Ameland en Schiermonnikoog liggen Het Rif, Buitenrif en Engelsmanplaat met de 
strandwal Hiezel als een kleine archipel in de Waddenzee. Je kunt deze zandbanken betitelen 
als een stel onbewoonde eilanden, want de definitie voor een eiland is nog steeds: een stuk 
land dat aan alle zijden door water wordt omringd. Ondanks de onbewoonde staat en het 
geringe oppervlak is er heel wat over te vertellen. Er zijn dan ook verschillende boekjes en 
artikelen over geschreven: betreffende de ornithologische waarnemingen, strandingen in de 
19e eeuw, de cyclische neergang en herrijzenis van de eilanden en de archeologische vondsten 
(scheepswrakken, drenkelingenhuisjes en kapen) en er zijn nog onontgonnen terreinen. Eén 
daarvan betreft de gesteenten. 
 
Vaak wanneer ik – vooral op Het Rif – rondscharrelde raapte ik terloops stenen op. 
Zwerfstenen. Dat deze stenen lang geleden in een ijstijd hierheen gebracht waren begreep ik 
wel zo ongeveer, maar wanneer en hoe precies, dat wist ik niet. Ik lette niet erg op de 
verschillen tussen de stenen. Ik nam ze gewoon mee vanwege de vorm of de kleur. 
Pas jaren later ben ik mij in gesteenten en mineralen gaan verdiepen. 
Deze ‘stones collection’ is eigenlijk een intermezzo, omdat de stenen nog niet goed zijn 
onderzocht en daardoor onvoldoende geclassificeerd. Ik beloof dat ik op enig moment een 
betere beschrijving van de gesteenten publiceer. 
 
De zwerfstenen die vooral op Het Rif gevonden worden en in mindere mate op de Hiezel van 
Engelsmanplaat zijn vaak niet groter dan 20 centimeter, meestal kleiner. Grote keien worden 
niet gevonden, omdat deze zo zwaar zijn dat ze (diep) in de bodem zijn weggezakt. 
 
Om welk soorten gesteenten gaat het? Maaike van Tooren heeft een groot aantal stenen uit de 
collectie gedetermineerd. Maar zoals ik hiervoor al schreef moet er nog verder onderzoek 
worden gedaan, want kunnen we er achter komen uit welk gebied precies de stenen vandaan 
komen? Zijn er herkenbare fossielen aanwezig? Kunnen we met zekerheid zuidelijke 
zwerfstenen vaststellen? Et cetera. Dit stuk is slechts een algemene bijdrage aan de 
vergroting van de kennis van Het Rif en Engelsmanplaat op basis van de stenen die ik 
gevonden heb op Het Rif en de Hiezel van Engelsmanplaat. 
 

 



1 BEGIN VAN DE WADDEN 
 
Tot twee keer toe bereikten Scandinavische gletsjers ons land. In de ijstijd, het Elsterien 
(ongeveer 430.000 jaar geleden), kwam het landijs tot aan de lijn Den Helder – Assen. 
Tijdens de grootste uitbreiding in de voorlaatste ijstijd (het Saalien, ongeveer 150.000 jaar 
geleden) kwam het ijs tot aan de lijn Haarlem – Nijmegen en werden de stuwwallen als de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug gevormd. Er zijn in het Saalien, tussen 430.000 en 
150.000 jaar geleden, diverse warmere en koudere periodes geweest. Gedurende de laatste 
ijstijd (Weichselien) bereikte het Scandinavische landijs Nederland niet. De zuidelijkste punt 
van dit landijs reikte tot de hoogte van Sleeswijk Holstein. 
De tegenwoordige wadden zijn ongeveer 8000 jaar geleden ontstaan. Aan het einde van de 
laatste ijstijd, smolten verschillende ijskappen op de aarde, waaronder die ten noorden van 
Nederland. Hierdoor kwamen lage delen onder water te staan. Ook het Noordzeegebied liep 
vol. Het zeeniveau was in die tijd enkele tientallen meters lager dan nu. Waarschijnlijk waren 
er toen al zandruggen of barrière-eilanden1 ten noorden van de huidige eilanden. Door de 
verhoging van de zeespiegel werden de zandruggen en de daarachterliggende ondiepten 
steeds verder landinwaarts gedreven. Het zand aan de noordzijde werd aangetast, terwijl aan 
de zuidkant het land groeide. Rond 7000 jaar geleden kwam er veel sediment terecht in de 
ondiepten achter deze zandruggen. Hierdoor vormden zich wadplaten die met eb vaak droog 
bleven en met vloed overstroomden. In die tijd werd de zeespiegelstijging minder groot. 
 
Sinds het Perm2 heeft het waddengebied praktisch altijd op de grens van land en zee gelegen. 
Daarvoor, in het Carboon3, werden overvloedige lagen veen gevormd. Dit veen is daarna 
omgezet in steenkool. 
 

 
Het huisje van Engelsmanplaat met op de voorgrond een restant van een bebouwing 

1 Barrière-eiland: een hoofdzakelijk uit zand bestaande afzetting die door golfwerking tot boven het 
zeeniveau is opgebouwd en door een lagune van de kust is gescheiden. De hoogte kan toenemen door 
duinvorming. 
 
2 Perm: dit tijdperk is in de geologische tijdschaal de laatste periode van het era Paleozoïcum. Het 
Perm duurde van 298,9 tot 252,2 miljoen jaar geleden. Het Perm volgt op het Carboon, na het Perm 
volgt het Trias, de eerste periode van het Mesozoïcum. 

 
3 Carboon: dit tijdperk is een periode in de geologische tijdschaal die duurde van 358,9 tot 298,9 
miljoen jaar geleden en waarin Nederland een tropisch klimaat had, waardoor steenkool werd 
gevormd. Het Carboon is onderdeel van het Paleozoïcum. Het volgt op het Devoon en wordt gevolgd 
door het Perm. Tijdens het Carboon kwam een einde aan de vorming van het supercontinent Pangea. 
 
 
 



2 GEOLOGISCHE TIJDSCHAAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 GESTEENTEN OP HET RIF EN ENGELSMANPLAAT 
 
Op Het Rif en Engelsmanplaat vind je gesteenten in verschillende vormen: 

 klastische sedimenten: zand en klei;  

 Niet-klastische sedimenten: turf en veen;  

 Magmatische zwerfstenen (dieptegesteente en vulkanisch gesteente): graniet; 

 Sedimentaire zwerfstenen: zandsteen, schalie;  

 Metamorfe zwerfstenen: gneis. 
 
Dit zijn waarschijnlijk allen gesteenten (zwerfstenen) die tijdens de voorlaatste ijstijd (het 
Saalien) door het landijs verplaatst zijn en in ons land zijn achtergebleven. We vinden talrijke 
noordelijke stenen uit Scandinavië, maar er worden ook zwerfstenen gevonden uit België die 
met de Maas (gedeeltelijk met de Rijn) meegevoerd zijn uit de Ardennen. 
Toch kunnen deze stenen ook op andere wijze hier terecht zijn gekomen. In dit verband kan 
men denken aan de schepen die in vroeger tijden in ballast langs de kust voeren. 
Tegenwoordig bestaat de ballast uit water in speciale tanks om een schip, wanneer het niet 
(volledig) geladen is, voldoende stabiliteit en diepgang te geven. In vroeger tijden bestond de 
ballast vaak uit gesteenten. In de loop der eeuwen zijn er talloze strandingen geweest 
waardoor deze ballast in de Noordzee en ook in de Waddenzee terecht is gekomen. 
Daarnaast zijn gesteenten in de loop der eeuwen aan de kust en op de Waddeneilanden 
gebruikt ter verdediging van kustafslag. We moeten er dus rekening mee houden dat niet elke 
steen die op Het Rif gevonden wordt hier op ‘natuurlijke wijze’ terecht gekomen is. 
Naast deze gesteenten worden ook gesteenten gevonden die met zekerheid door de mens hier 
zijn gebracht. Bij voorbeeld steenkool en antraciet uit de tijd van de stoomvaart. Zwerfstenen 
uit bij voorbeeld Drenthe die als fundering gestort zijn rond drenkelingenhuisjes en kapen 
voor de zeevaart die in de afgelopen eeuwen op Engelsmanplaat hebben gestaan. 
 

 

 
 

Restanten van kapen met steenstort op Engelsmanplaat 

 
 



4 FOTO’S VAN RIFSTENEN 
 

 
Basalt              Gneis 
 

 
Graniet               Kalksteen 
 

 
Kwarts           Kwartsiet 



 
Leisteen           Schalie 
 

 
Schist          Vuursteen 
 

 
Zandsteen windkanter            Zandsteen 



 
Vuursteen met fossielen          Gneis met granaten    
 

  
Graniet/Pegmatiet?          Kwartsieten (Revinien?) 
 

  
Kwartsiet (Taurus?) 
 
 
 
 
 
 



Uit: In de ban van de dijk; “Stenen en nog eens stenen”. 
Stenen aan de dijk zetten is nog iets anders dan zoden en zelfs wier. En om ze er eerst te 
krijgen! Voor 1731, het jaar van verbijstering en wanhoop, het jaar van de paalworm, kwamen 
geregeld stenen met Groenland-, Straat David-, Noordse- en andere vaarders mee. Het was 
meegenomen, ƒ.4,00 per last van 3600 pond brachten ze op(,) en ze werden gebruikt (om) de 
sparren achter de krebbingen op hun plaats te houden om zodoende de wier-zeedijk te 
beschermen. Na 1731 waren er tienduizenden nodig en kwam merkwaardig snel een handel 
opgang, die een eeuw en langer aanhield. 
Toen Pieter Straat en Pieter van der Deure(1) het pleit hadden gewonnen en stenen dijk en 
land zouden moeten redden, kwam via advertenties die aanvoerstroom op gang. Drent(h)e 
moet wel een heel ander gebied zijn geweest om te zien dan nu. Vol stenen, die ’s winters op 
sleden werden vervoerd naar Meppel voor de oversteek naar Hoorn, Broekerhaven, 
Enkhuizen en Medemblik. Haastig werd voorzien in belastingvrije aanvoer. ‘Boter bij de vis’ 
was regel en de dijkcolleges hebben er vaak moeite mee gehad de aanvoer ‘ in trein’ te 
houden. Eenmaal heeft waarschap Klaver uit Grootebroek moeten inspringen met eigen geld 
om op die manier te voorkomen dat de aanvoer naar andere havens afboog. 
ƒ.6,00 per last was aanvankelijk de richtprijs, geleidelijk oplopend tot ƒ.11,00 en zelfs ƒ.17,00 
in de Franse tijd, maar ja, toen was door de Engelse blokkade de aanvoer van overzee 
afgesloten en men was aangewezen op Branbantse of Doornikse, dat is Lisse steen(*). 
Drent(h)e heeft een eigen geschiedenis te vertellen. De opervlaktestenen raakten gaanderweg 
op, zodat met prikstokken verder werd gezocht. Het graven van de Drent(h)se Hoofdvaart 
werd mede bekostigd door de steenvondsten en zo heeft de paalworm economisch nog een 
gunstig effect in Drent(h)e gehad. De hunnebedden moesten tussen 1730 en 1740 al 
beschermd worden om vernietiging te voorkomen. Het doen springen van grote stenen door 
verhitting en snelle afkoeling met koud water, was ook in Drent(h)e niet onbekend. 
Veel stenen zijn alweer sinds 1930 van onze dijk afgevoerd, maar vele zitten er nog, boven en 
onder water, als herinnering aan de jaren van ongelijke strijd met de natuur. Toen letterlijk 
een deel van de welvaart onder water verdween. 
Het aantal notities over enorme hoeveelheden steen, voor zoveel geld, is zo groot, dat men 
zich wel moet afvragen, hoe heeft men het opgebracht! En hoe heeft men ze allemaal 
vervoerd en op hun plaats gekregen. De steenschippers en hun knechten waren ruige 
jongens, die zich niet ontzagen op weg naar de stortplaatsen een vracht te verliezen, dan kon 
men weer snel oversteken  en nieuwe ladingen aanvoeren. 
Gezworen steenmeters werden benoemd om een eerlijke prijs te bepalen. Schepen met 
geijkte boorden gebruikt om sneller nog het juiste gewicht en prijs te vinden. Dan kwam et 
moeizame werk van het vervoeren ‘aan dijk’ of ‘naar dijk’ zoals  het heette. Over zee. Met 
overlading vaak op vlotten, die een opstaande rand van een voet moesten ebben om 
voortijdig verlies van kostbare stenen te voorkomen. 
Hoeveel gingen er in een scheepslast van 3600 pond of bijna 2000 kg? Stenen mochten niet 
te groot of te klein zijn. De grootste stenen waren die van 600 tot 800 pond. Grote schepen 
haalden 300 a 400 lasten uit Noorwegen en Jutland, maar et merendeel waren kleine 
schuitjes van de overzijde, die ook niet altijd de overkant haalden. Vele zijn met hun lading 
nog aan boord in de IJsselmeerpolders teruggevonden. 
Gelukkig dat men ook vroeger nieuwsgierig was te weten hoeveel steen tenslotte was 
aangevoerd en verwerkt. In 1802 waren 429444 lasten van 3600 pond aan de Drechterlandse 
dijk gezet. Sinds 1732. 
Rekenen we dat van de Vier Noorder Koggendijk de kosten twee op drie waren ten opzichte 
van die van Drechterland, dan was in 70 jaren tijd al 1,2 millioen ton steen aangevoerd. 
De grootste pyramide, die van Cheops, heeft een inhoud van 2,6 millioen m3 en weet ten 
naaste bij 6 millioen ton. Zodat de conclusie is, dat in 1802 al een vijfde van die inhoud aan 
de dijk van Schardam tot Aartswoud was aangevoerd. Onder primitieve omstandigheden. 
Wetend dat de steenaanvoer in de negentiende eeuw gestadig doorging en dat ook andere 
dijken lans de Zuiderzee een dergelijke langdurige steenaanvoer kenden – met name tussen 
Amsterdam en het Gooi en de Friese dijken – en het is duidelijk dat voor  1850 een van de 
zeven wereldwonderen zich ook rond de Zuidezee heeft voltrokken. Zonder publiciteit. 



Na 1860 kwam ook basalt aan en was het tijdperk van de zwerfkei ten einde. Toch heeft deze 
en dus de ijstijd Noord-Holland gered.  

(1) Straat, P en P. van der Deure, Ontwerp tot een minst kostbaare herstelling der 

Westfriesche zeedijken. Amsterdam 1735. 

 
Mooie, ovale zwerfkeien 
Ook met ringen. Je ziet ze wel vaker bij mensen in Waterland in de tuin liggen. Waar komen 
deze keien vandaan? En waarvoor werden ze eigenlijk gebruikt? 
In Waterland en andere plaatsen rond de voormalige Zuiderzee komen we ze regelmatig 
tegen, mooie ovale zwerfkeien. Op zich niet zo vreemd. Niet gedurende de ijstijd aangevoerd, 
maar als ballast via schepen uit de 14e tot 19e eeuw vanuit Noorwegen, Zweden of 
Denemarken hier terecht gekomen. Nu is recycling al iets wat al eeuwen lang werd toegepast. 
Dus dergelijke stenen werden ook hergebruikt, onder andere als netverzwaring. 
IJzer of lood was kostbaar en deze stenen waren in grote getale voorhanden. De 
haringvisserij middels ondermeer de vleet was een belangrijke bron van inkomsten. Om deze 
lange staande netten gedurende eb en vloed op hun plek te houden was veel gewicht nodig. 
De vissers kwamen uit Marken en Volendam, dus is het niet zo vreemd dat we in menig 
tuintje daar deze stenen nog tegenkomen. 
 
Sleepstenen 
De zogenaamde sleepstenen (die grote met ogen) werden gebruikt om het sleepnet (de kuil) 
tijdens het zeilen op de bodem te houden. De steen diende als verzwaring en zat aan de lijn 
voor het net. Tevens werd daarbij een loper gebruikt. Een gewicht dat je met een lijn kon 
verplaatsen om de diepte aan te passen. Deze was meestal van ijzer. De kleinere stenen met 
oog bevonden zich onder de kneppel. Dat is het houten balkje om de kuil open te houden. 
 
Keien zonder oog 
De keien zonder oog werden met een strop van touw aan de jonen (een stok met vlaggetje) 
van de beug gezet. Een beug is een serie staande netten. Meestal waren dit basaltkeien. Voor 
de jonen van lijnen (voorzien van haken) gebruikte men twee op elkaar gebonden bakstenen. 
Voor het binnenwater zelfs halve kloostermoppen met een gat erin. In De Monnikmeer is 
daar een exemplaar van gevonden. 
Voorbeelden van het gebruik staan beschreven in het boek “Van gaand en staand want, De 

zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee” van Peter Dorleijn, deel I en II 
Na de afsluiting van de Zuiderzee werden de stenen op Marken nog gebruikt om het net over 
de hooiklamp op zijn plaats te houden. De kleinere exemplaren waren ook in gebruik als 
gewicht. Bijvoorbeeld als contragewicht voor het luik van de zolder. Tijdens de aanleg van het 
diepriool op Marken heeft de firma Van Waveren tientallen stenen meegenomen. 
Vermoedelijk zijn deze naar het Zuiderzeemuseum gegaan. In een voortuin van Kerkbuurt op 
Marken liggen nog ongeveer 10 exemplaren. Verder zie je ze her en der nog wel in andere 
bleekveldjes liggen. 
 
Gladde stenen 
Andere (geheel gladde) stenen waren in gebruik als gewicht voor de sleden van de 
touwbanen. Een lid van de werkgroep heeft er zelf een in de tuin liggen, afkomstig van de 
lijnbaan aan de Zuidervesting. Een tweede steen is geschonken aan het weeshuis voor de 
touwslagerij. Daarnaast waren er gladde ronde stenen in gebruik om groenten, vlees en vis in 
Keulse potten met zout naar beneden te drukken. Wordt thans nog wel gedaan bij het 
inmaken van zoute snijbonen. 
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