
Verslag mineralogie-excursie 2005 naar het gebied rondom Idar-Oberstein van donderdag 5 mei 

tot en met zaterdag 7 mei 

Het aantal deelnemers is dit jaar ongekend hoog: 22 personen, waaronder twee nieuwe families nl. 

het echtpaar Visser met hun zoon en het echtpaar Vaneveld met hun zoon, die, op het 

laatstgenoemde echtpaar na, allemaal bivakkeerden op de Azurcamping bij Wolfstein in tenten en 

huisjes.  

Op de eerste dag, Hemelvaartsdag, bezochten we de steengroeve Juchem bij Fischbach op zoek naar 

vnl. geoden. De hele dag stralend weer. De micromounters onder ons konden tevreden zijn, want 

deze groeve had nog vele stukken steen met daarin geheel of gedeeltelijk gevulde (piep)kleine 

geoden voor ons bewaard. Dat zal nog verscheidene uurtjes microscoopplezier geven. In een van 

deze geoden vond Kees groene bolletjes van een secundair kopermineraal. Verder vonden we 

kwartsgeoden, calciet en agaat. Els had een mooi stuk van een Duitser gekregen, waarop Riet 

reageerde met: “Omdat het 5 mei is”. Na het hak-en breekwerk konden we op de camping onder het 

genot van zon en wijn elkaars vondsten bekijken en natuurlijk Riets verjaardag vieren.  

De volgende dag begon minder fraai: het was regenachtig en kouder dan de vorige dag. Eén van ons, 

wiens naam er hier niet toe doet, lag in de clinch met de campingbeheerder, een man die een geheel 

eigen stijl had in het benaderen van zijn gasten, maar dankzij de regie van Rob kwam alles weer op 

zijn pootjes terecht. In het Edelsteindorado werden we, tegen fikse betaling, losgelaten op het basalt 

om agaatknollen uit te gaan hakken... als je die al tegenkwam. Geen gemakkelijke opgave, magere 

oogst.  

Vervolgens naar Otzenhausen, waar we op zoek gingen naar de zgn. Lebacher Eier, klei-

siderietconcreties van zo’n 250 miljoen jaar oud. Hier boekten we meer successen. Ik hoorde Jan Piet 

zelfs zachtjes in zichzelf zingen: "O Heier, Heier, Lebach hat kaum noch Eier". De mineralen die 

volgens onze literatuur in de eieren moesten voorkomen, konden we helaas niet vinden. 

Teruggekeerd op de camping kwam, bij het heffen van het glas, toch nog de zon tevoorschijn.  

De volgende dag, zaterdag, kregen we de beloofde bakken met regen. Daarom met z’n allen naar het 

museum in Oberstein, dat de vorige dag op Lady’s day al door vier van onze dames was bezocht. Een 

fraaie collectie, maar met nauwelijks toelichting. ’s Middags naar de diorietgroeve te Kreimbach. 

Behalve pectoliet, calciet en misschien pumpellyiet/julgoldiet werd er bar weinig gevonden. ’s 

Avonds het afscheidsmaal in restaurant ‘Am Königsberg’. Zeer geslaagd. Ondanks de matige 

weersomstandigheden en de karige mineralenoogst kunnen we terugzien op een gezellige en 

geslaagde excursie.  



 
In Kreimbach  

 

 
Amethystgeode van Juchem. Grootte 7 cm.  

 
Een Edelsteindorado-agaat. Grootte 6 cm.  



 
Twee Lebacher Eier, 6 en 4 cm. groot.  

 

 


