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Wijst is het verschijnsel waarbij kwel-
water optreedt op het hoge deel van 
de Peelrandbreuk. Het grondwater 

kan de sprong van grove zanden op de horst 
naar fi jner dekzand in de slenk niet overbrug-
gen. Hierdoor buigt het grondwater naar 
 boven af en treedt aan het maaiveld kwel op. 
Dit is normaliter vooral af te leiden uit de 
 permanent natte bovengrond en de bijzondere 
vegetatie van vochtminnende soorten als de 
kleine bevernel en echte koekoeksbloem.  
Ook fl uitenkruid, riet, elzen, zegges en biezen 
wijzen op de natte omstandigheden op de 
hoge zijde van de breuk. Aan de lage kant 
 liggen goed ontwaterde dekzanden. Daarom 
zie je op het breukvlak een scherpe overgang 

De aanwezigheid van wijstgronden 

in de omgeving Uden is natuurlijk 

geen nieuws meer. Sterker nog, het 

is een van de bekendste aardkundi-

ge monumenten van de provincie 

Noord-Brabant. Zelfs in de winter 

trekt de breuk een onmiskenbaar 

spoor in het ijzige landschap. 

Winterse 
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De Peelrandbreuk is in het landschap onder andere zichtbaar 

door een scherpe overgang van de vochtminnende planten 

op de horst naar droogteminnende vegetatie in de slenk. 

gasrijker wordt (crystal fractionation). De ver-
schillen tussen uitbarstingen en het daarbij uit-
gevloeide materiaal zijn dus te verklaren vanuit 
de gedachte dat het materiaal uit verschillende 
magmakamers afkomstig is. Daarnaast staan de 
magmakamers met elkaar in verbinding, waar-
door de verschillende magma’s ook kunnen 
mengen (magma mixing). Zo worden soms 
 erupties waargenomen met opvallend gasrijke, 
maar relatief mafi sche lava’s. De veronderstel-
ling is dat diepe, mafi sche magma dan onder-
weg naar boven gemengd is met ondiepe, gas-
rijke magma’s.

Ten zuidoosten van de top bevindt zich een 
enorm gat in de Etna, de Valle del Bove. Er be-
staan allerlei ideeën over het ontstaan hiervan. 
Waarschijnlijk heeft de caldera zich gevormd 
door instorting van een magmakamer en/of 
 explosieve (phreatomagmatische) activiteit, in 
combinatie met meer reguliere massabewegin-
gen. In 1980 werd de vorming van een dergelijke 
caldera in de wand van een vulkaan waargeno-

men op Mount St. Helens (VS).
Ten noorden van de Etna ligt de Alcantara-

kloof. Een lavastroom koelde hier snel af door 
het rivierwater, waardoor prachtige basaltzuilen 
ontstonden. Lavastromen op de Etna vormden 
ook veel grotten. De bovenkant van de lava stolde 
eerst, terwijl de lava daaronder verder vloeide en 
een grot opentrok. Explosies hebben de grotten 
soms groter gemaakt. Een van deze lavagrotten 
is momenteel gevuld met ijs, de Grotta del Gelo, 
die door de extreme omstandigheden alleen in 
mei en juni bezocht kan worden.

Al met al zijn de Etna en Eolische Eilanden een 
zeer aantrekkelijke bestemming voor Nederlandse 
liefhebbers van vulkanisme. Op Stromboli en 
Vulcano zijn actieve verschijnselen verzekerd, op 
Lipari kun je de geschiedenis van een vulkanisch 
eiland reconstrueren. De Etna biedt een unieke 
vulkaan met explosieve én effusieve verschijnse-
len. Daarnaast is Italië dichtbij, goedkoop en 
heerlijk warm in voor- of najaar. De mensen zijn 
vriendelijk, het eten is goed, en wat gaat er boven 
varen op de Tyrreense Zee in de mediterrane zon? •

Met dank aan dr. Eugenio Nicotra van de Università di 

 Catania en dr. Danilo Cavallaro van het Istituto Nazionale  

di Geofi sica e Vulcanologia.
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Excursie

Van 19 t/m 27 oktober 2013 organiseert  
de Hogeschool Rotterdam een studie reis 

naar de Etna en de Eolische Eilanden. Ga voor 
meer informatie, subsidiemogelijk heden en 
aanmelden naar http://med.hro.nl/wilth/ 
StudiereisEtnaEolEil.docx of mail Tom Wils, 
t.h.g.wils@hr.nl. Deadline voor aan melden is  
1 april 2013.

Een van de honderden kraters van de Etna.
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van de vochtminnende soorten op de horst  
naar een meer droogteminnende vegetatie in  
de slenk. Daarnaast manifesteert de ijzerrijke 
kwel zich in de sloten die fel oranje kleuren.  
In de sloten zijn stuwen geplaatst om te voor-
komen dat de waardevolle natte hooggelegen 
gronden verdrogen.

Sporen bij vorst
Maar wat zou er van de wijstverschijnselen zicht-
baar zijn na een periode van matige en strenge 
vorst? De vochtindicerende planten zijn dan 
 immers nagenoeg verdwenen en de bovenlaag 
van de grond is waarschijnlijk bevroren.

Wat we in het veld zien, overtreft onze ver-
wachtingen. Gelijk al bij het informatiepaneel  
op de Karperdijk is uittredend kwelwater op het 
fi etspad bevroren! Het kwelwater tussen de 
 planten is veranderd in een hellende ijsstroom 
die hier en daar oranje kleurt. Opvallend is ook 
het laagsgewijze oppervlak; steeds opnieuw lijkt 
de ijslens overstroomd te zijn, waarbij het uit-
tredende water opnieuw is bevroren. Mogelijk 
heeft dit te maken met tijdelijke dooi overdag 
(een uitbundig schijnende zon op een hellend 
oppervlak) in combinatie met vrieskoude nachten. 
De ijsstroom zal grotendeels ontstaan zijn nadat 
de vorst in de grond van de slenk is getrokken. 
De ijsstroom loopt namelijk van bovenop de 
breuk naar het lage deel van de slenk. Ook in  
de sloten is de roestafzetting prachtig te zien. 

Bij de stuwen zorgt het snelstromend water 

wijst bij Uden
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Boven: Warm, ijzerrijk kwelwater steekt feloranje 

af  tegen het witte landschap.

Onder: De ijsstroom van de horst (L) naar de slenk (R). 
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Uden

Den Bosch

Maas

5 km

rivierklei
rivierterassen, grind en zand
beekdal
dekzand
horsten

slenk
Bron: Bosatlas 53e druk

Peelrandbreuk

dat van onder een dunne laag ijs met sneeuw 
stroomt, en spetterend op een lager niveau valt, 
voor mooie ijssculpturen. Ook hier is de kleur-
combinatie van sneeuw en roest beeldschoon.

Kortom: ook na een fl inke vorstperiode is een 
bezoek aan dit aardkundig monument van de 
wijstgronden meer dan de moeite waard. De 
 ijsafzettingen kunnen helpen bij een nog beter 
begrip van de stuwing en stroming van het 
 kwelwater. •

Peelrandbreuk bij Uden

FO
T

O
’S

: H
U

U
B

 B
R

U
E

N
S

Uittredend kwelwater 

 bevroren op het fi etspad 

langs de Karperdijk.


