
Geologiereis 2023 ‘De Alpen, geodynamisch bezien’  

 

De voorgenomen reisroute. Uiteraard eindigt de reis niet waar het getekende spoor ophoudt maar in 

Nederland. De op de laatste dag te volgen route hangt af van verkeersdrukte en te kiezen locatie 

voor start en einde van de reis.  

  



 

Dagprogramma: 

 
Dag 1  18 september 2023  Nederland – Nördlingen (Duitsland) 

Op deze reisdag via Frankfurt en Würzburg doorkruisen wij 

hier en daar goed zichtbare gesteenteformaties. Aan de 

hand van de geologische overzichtskaart van Duitsland 

zullen wij onderweg enige uitleg geven. Ons reisdoel 

Nördlingen is gelegen in de Ries krater, een relatief goed 

bewaarde inslagkrater van een grote meteoriet.  

 

Sueviet, gevormd bij de meteorietinslag.  

 

Dag 2  19 september 2023  Nördlingen – Fusch am Grossglockner (Oostenrijk) 

Bezoek aan het indrukwekkende Ries Krater Museum. Door via Augsburg en München richting 

Kufstein. Onderweg komen de Oostenrijkse 

Noordelijke Kalkalpen steeds dichterbij. Uitleg over 

aspecten van de alpennoordrand. Eenmaal in de 

Kalkalpen afslag richting Waidring. Met de Triassic 

Park gondelbaan naar Steinplatte. Vrijwel 

horizontaal liggend deel van de Kalkalpen met 

machtige koraalriffen. Ouderdom Trias grens Jura. 

Toeristisch uitgebuit maar te mooi om daarom over 

te slaan. Na terugkeer in Waidring door naar 

overnachtingsplaats met uitleg onderweg. 

 

                                                                                         Steinplatte: Contrasterende afzettingen in de Jura 

 

Dag 3  20 september 2023    Fusch am Grossglockner – Misurina (Italië) 

De hele dag zal gewijd zijn aan het Tauern Venster. Opgewelfde oude gesteentepakketten zijn door 

erosie zichtbaar geworden. De Grossglockner Hochalpenstrasze voert ons van noord naar zuid door 

het middendeel van het venster. Ook hier enige toeristische uitbuiting maar deels juist behulpzaam 

want mooie uitleg van wat te zien is. Diverse stops, onder meer bij het hoogstgelegen Kaiser-Franz-

Josephs-Haus.                                                                           

Bij gunstig weer in de middag omrijden naar het ‘iets’ westelijker gelegen Kals om met kabelbaan 

naar wijds uitzichtspunt te gaan, met name naar de westelijke voortzetting van het venster. Non-stop 

met uitleg onderweg door naar 

overnachtingsplaats in de Dolomieten. 

 

 

 

Floor, Minnigh & deelneemster 2021 op Kaiser 

Franz-Josefs-Höhe met het Grossglockner 

massief op de achtergrond.         



Dag 4  21 september 2023    Misurina-Montan 

De Dolomieten lenen zich in onze opzet meer voor een doorsteek met schitterende panorama’s en 

uitleg onderweg dan voor uitgebreide stops.  

 

Aan de westkant van de Dolomieten facultatieve wandeling naar uitzicht op topgedeelte van het 

Unesco Werelderfgoed Bletterbach Geoparc, de Weisshorn en de door erosie blootgelegde 

westelijke helling daarvan waar de Perm-Trias grens is waar te nemen. 

 

Dag 5  22 september 2023    Montan-Aprica 

De ochtend wordt besteed aan een begeleide wandeling door een 

lager gedeelte van het Bletterbach Geoparc. Permische vulkanieten 

met Trias er op.  

In de middag door naar het uiterste westelijke deel van de 

Dolomieten, gescheiden van de Zuid Alpen door de Giudicarie 

breukzone. Onze route loopt door het dal dat boven de breuk is 

gevormd. Om bij de hoogtepunten in de volgende dagen te komen 

moeten we ons door O-W breukdalen, Val Tonale en Valtellina, een 

stuk westwaarts verplaatsen. Overnachting onderweg. 

 

 Excursie in de Bletterbachkloof                                                                                  

Dag 6  23 september 2023   Aprica-Chiavenna 

Door Valtellina bereiken we snel de kop van het Comomeer. Omhoog 

naar het noordwesten kunnen we na een korte wandeling een diepe 

kloof zien, veroorzaakt door de O-W breuk die we deze dagen gevolgd 

hebben. Onze route vervolgend door naar Chiavenna. We passeren de 

Bergell graniet met exploitaties. Chiavenna is geologisch bekend door 

het voorkomen van enige grote lichamen van serpentiniet, een 

gesteente dat veel zegt over zijn herkomst. Bezichtiging al wandelend 

omhoog en terug.  

Ongeveer halverwege de reis zal de rest van de middag ter vrije 

besteding zijn in het leuke stadje. 

 

Gletsjermolen (“Reuzenkookpot”)  in serpentiniet 



Dag 7  24 september 2023    Chiavenna-Mols a.d. Walensee (Zwitserland) 

Wij verlaten de Oostelijke Alpen. Via de Splügenpas komen wij in het oostelijk deel van de Centrale 

Alpen. Heen en weer onder/over de Sint Bernard pas kunnen we gesteenten van het Penninische 

kristallijne Adula dekblad bekijken, onderweg ook de omhullende Bündnerschiefer. Verder langs 

Andeer nog enkele stops in het Penninicum, o.a. de spectaculaire Via Mala kloof. Ter afsluiting van 

deze dag uitzicht op de Flimser bergstorting in het Boven Rijndal, een heel laat fenomeen van de 

Alpenvorming. Verder noordwaarts rijdend naar ons hotel aan de Walensee komen wij in het bereik 

van de Helvetische dekbladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Splügenpas, naar het noorden kijkend 

Dag 8  25 september 2023   Mols-Biasca 

Vanaf de Walensee met mooi zicht op Helvetische 

dekbladen het Linthal in naar de Klausenpas. 

Onderweg bezoek aan de wereldberoemde 

overschuiving van het Helvetische Glarner dekblad  

(met oudere gesteenten) over eronder gelegen veel 

jongere Flysch. Klausenpas en lagere stops afdalend 

naar het westen. Voortzetting over Aare en Gotthard 

massieven, enkele stops en uitleg. Zuid van het 

Gotthard massief komen we terug in het Penninicum 

met ver omhoog geduwde diepe gesteenten uit de 

ondergrond. Als voorbeeld In het Leventina dal naar 

Biasca stop voor korte wandeling door de Monte 

Piottino kloof. 

 

 

 

 

 

 

 

Monte Piottino kloof 

  



Dag 9  26 september 2023   Biasca – Varallo (Italië)  

Na een kort bezoek aan het Verzascadal besteden we de rest van de dag aan de Ivrea zone. We 

volgen het breukdal van de Insubrische lijn richting Domodossola. Halverwege zullen we de locatie 

van de breuk en ter weerszijden van de breuk gelegen gesteenten bekijken. De dag eindigt in het 

Sesia dal waar we verschillende gesteenten uit diepe delen van de Ivrea zone kunnen zien.                                                                         

Varallo en het Sesia dal in de late namiddag gezien vanuit ons ‘pelgrimshotel’ op Sacromonte 

 

Dag 10  27 september 2023   Varallo – Turijn  

Bij het heiligdom van Oropa bekijken we 

eklogieten van de Sesia zone. Kenmerkende 

hogedruk-mineralen zoals glaucofaan vinden 

we ook bij Pont Canavese. We eindigen de dag 

in Turijn tijdig genoeg om nog wat cultuur te 

snuiven. 

 

 

 

 Het heiligdom Oropa. 

 

Dag 11 28 september 2023   Turijn – Briançon (Frankrijk)  

Vandaag beginnen we de doorsteek door de West Alpen: we laten de gesteenten van de Adriatische 

plaat achter ons en zien op onze route naar het westen oceanische sedimenten en ofiolieten op de 

Europese plaat waaruit onder andere de interne 

kristallijne Gran Paradiso en Dora Maira 

massieven noordelijker en net zuidelijker 

ontsloten zijn.  

 

Ofioliet    

 

Tot slot bekijken we Carboon sedimenten, maar 

nu niet metamorf en sterk gedeformeerd, in 

tegenstelling tot waar we de dag mee begonnen.                                       



 Dag 12  29 september 2023   Briançon – Tournus  

We passeren het externe Ecrins - Pelvoux 

massief. Als het weer het ons mogelijk maakt, 

zullen we bij en op de Col du Lautaret enige 

gesteenten bekijken en het fameuze panorama 

geodynamisch proberen te duiden.  

 

 

 

 

 

Col du Lautaret naar het noordoosten.    

 

Onderweg naar Grenoble hebben wij de gelegenheid 

om vanuit de bus aan de grote afwisseling van 

Mesozoisch sediment en daaronder liggende externe 

kristallijne Grandes Rousses en Belledonne 

massieven vast te stellen hoe enorm ook hier de 

krachten zijn geweest, maar met duidelijk andere 

uitwerking dan in de Centrale en Oost Alpen.  

 

 

Molasse bij Voreppe 

 

Het zou tenslotte zonde zijn om een grote groeve in voornamelijk amfibolieten van de Belledonne 

zonder bezoek voorbij te rijden. Na Grenoble rijden wij tussen de voornamelijk uit Mesozoische 

kalken bestaande Vercors en Chartreuse de Alpen uit. Alvorens die definitief te verlaten zullen we de 

erosieproducten (molasse) van dit gebergte bekijken.                                             

 

Dag 13  30 september 2023   Tournus -Nederland  

Onderweg zullen we hier en daar de geologie onder hoogteverschillen in het landschap duiden. 

 

* - * - * 


