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Inhoud

• Korte introductie Winand Staring en zijn betekenis 
voor de geologie en landbouwkunde

• Geologische veldkaart van Losser: 
herkomst, kenmerken en Staring’s werkwijze 

• De huidige Staringgroeve en de exacte locatie van 
Staring’s onderzoek

• Tot slot een ooggetuige aan het woord over Staring 
(elders) in het veld
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• Grondlegger geologisch en landbouw-
kundig onderzoek in Nederland
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• Woonde en werkte tot zijn overlijden in 1877 op de 
Boekhorst bij Lochem

• Geboren 5 oktober 1808 
op De Wildenborch bij 
Vorden
• Derde zoon van de 

dichter Mr. A.C.W. 
Staring (1767-1840)

Winand Carel Hugo Staring
(1808-1877)



Geologie van Nederland

• Proefschrift “Specimen 
academicum inaugurale de 
geologia patriae”
o Leiden, 1833
o richtinggevend voor geologisch 

onderzoek in Nederland 

• Eerste geologische kaart van 
Nederland:
o 19 kaartbladen gepubliceerd tussen 

1858 en 1867
o unieke onderverdeling van Diluvium 

en Alluvium
o gouden medaille Wereld-

tentoonstelling 1862 London
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Geologische Hoofdcommissie 
(1852-1855)
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Voortzetting Staring (1857-1863)
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Voortzetting Staring (1857-1863)

W.C.A. Staring (1812-1895)

(o.a.) Referendaris Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 7



Voltooing Geologische Kaart (1867)
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Voltooing Geologische Kaart ….

Tweede druk 1889
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Geologie ® Landbouwkunde

“Men dient niet te vergeten, dat 
geologische kennis de agronomische 

vooraf dient te gaan, dat deze een 
uitvloeisel is van gene en als ’t ware 

hare toepassing op de praktijk”
(De Bodem van Nederland,

Eerste Deel, p. 9, 1856) 
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Landbouwkunde

• Secretaris Geldersche Maatschappij van 
Landbouw, mede opgericht in 1847
• Tussen 1861 en 1875 jaarlijks 

“Verslag van den Landbouw” in opdracht 
van de regering
• In 1863 benoemd tot inspecteur van het 

middelbaar- en landbouwonderwijs
• Zijn tijd ver vooruit met al in 1847 

opgesteld plan “Over de oprigting eener
Nederlandsche hoogeschool voor den 
landbouw”.
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Eerste ontdekking zandsteen 
Losser

Burgemeester C.W. Eekhout van 
Oldenzaal en Losser: 

→verspreid liggende losse brokken
zandsteen op de Losserse es (1844)

Topografische kaart Losser 1849
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Eerste ontdekking zandsteen 
Losser
Staring in “De Aardkunde van 
Twenthe” (1845):
• “…. dit alles doet de mogelijkheid

veronderstellen, dat onder deze
esch welligt de Bentheimer steen
op geene onbereikbare diepte
ligt.”  ../.. 
• “Zou het nu niet de moeite waard

zijn om zich te vergewissen, of er 
binnen onze grenzen bereikbaar
bouwsteen aanwezig is?”.

Vervolg:
• Onderzoek in 1846 en 1852/1853

Topografische kaart Losser 1849
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Geologische veldkaart van Losser: 
herkomst en kenmerken
Handgetekende kaart, inkt op in lijnolie gedrenkt papier, 
ingesloten in Deel I van de Verhandelingen uitgegeven 
door de Commissie belast met het vervaardigen eener
Geologische Beschrijving en Kaart van Nederland (1853).
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Geologische veldkaart van Losser: 
herkomst en kenmerken
• Uit bibliotheek van Leidse 

hoogleraar geologie B.G. Escher 
(1885-1967), vanaf 1922 hoogleraar-
directeur Rijksmuseum van Geologie 
en Mineralogie te Leiden.
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• In 1863 opdracht van Thorbecke aan Staring om 
geologische objecten uit onderzoek voor geologische 
kaart van Nederland naar Rijksmuseum voor Natuurlijke 
Historie in Leiden te sturen 
® sinds 1878 Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie.
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Geologische veldkaart van Losser: 
herkomst en kenmerken
• Schaal 1 : 2500 

• Omgeving ZW van dorp 
Losser; “Lossersche
Esch”

• Topografische 
kenmerken (wegen, 
perceelgrenzen, 
boerderijen) 
overgetrokken van 
topografische kaart
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Geologische veldkaart van Losser: 
herkomst en kenmerken

® Kadastrale kaart Losser 
1832
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Staring’s werkwijze: (1) hoogte en 
strekking
• Hoogte in kaart gebracht:

NW-ZO georiënteerde 
stippellijnen “kruin der 
hoogte” en “voet der hoogte”. 

• Staring in “De Steen van 
Losser”: strekking afwijkend 
van omliggende Diluviale 
heuvels; overeenkomend met 
Bentheimse en Gildehauser
heuvels (zandsteen)

• Verband met in Teutoburger Wald gewonnen bouwsteen
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• Geologische waarnemingen: 
locatie van “steenkuil”, twee 
“mergel” putten (NW) en aan W-
zijde van de es “Dit geheele terrein 
is hei met mergel er onder”

• “Deze mergel wordt in weerwil van 
zijne voortreffelijkheid niet 
opgedolven, terwijl de 
achterlijkheid van de landbouw in 
deze streek de bewoners nog niet 
doet beseffen, welke schat zij hier 
ongebruikt laten liggen.” 
(Staring in “De Steen van Losser”)

Staring’s werkwijze: (2) “Steenkuil”
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• Staring’s signatuur 
volledig openbaard in 
handgetekende schets 
van bodemprofiel, 
schaal 1 : 100

• Naderhand afgedrukt 
in “De Steen van 
Losser” (1853) en 2e

deel van “De Bodem 
van Nederland” 
(1860)

Staring’s werkwijze: (3) 
Bodemprofiel “steenkuil”
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Staring’s werkwijze: (3) 
Bodemprofiel “steenkuil”
• Staring’s signatuur 

volledig openbaard in 
handgetekende schets 
van bodemprofiel, 
schaal 1 : 100

• Naderhand afgedrukt 
in “De Steen van 
Losser” (1853) en 2e

deel van “De Bodem 
van Nederland” 
(1860)
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Staring’s werkwijze: (4) 
Reconstructie helling zandsteen
• “A” – “B” profiellijn bovenaan bodemprofiel + van ZW 

naar NO en van W naar O door “steenkuil”. 

• “B” zijde: pijl met bijschrift “2o” in resp. NO en O 
richting. 
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Staring’s werkwijze: (4) 
Reconstructie helling zandsteen
“De meeste lagen uit het Krijt in deze streken staan òf bijna 
regt overeinde, òf zij zijn overstort en hebben dus eene noord-
oostelijke helling aangenomen. Dit laatste nu, heeft ook plaats 
bij den Losserschen steen, waar, tegenovergesteld aan den 
gelijksoortigen steen van den Gildenhuizer Molenberg, eene
flaauwe helling met 2o naar het N.O. ten O. aanwezig is.” 

(Staring in “De Steen van Losser”) 
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Geologische aantekeningen 
(familiearchief De Wildenborch)



• Intrigerend: lijnenconstructie onderaan getekende 
bodemprofiel. Tevens in potlood zichtbaar onder ZW-
NO georiënteerde profiellijn door steenkuil. 

• Twee lijnen met een hellingshoek van 2o, op 1:2500 
schaal getekend, evenals de kaart, snijden profiellijn 
bij respectievelijk punt “D” en “E” (“C” = steenkuil).
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Staring’s werkwijze: (5) 
Reconstructie diepte zandsteen
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Staring’s werkwijze: (5) 
Reconstructie diepte zandsteen

Vermoedelijk (vruchteloze) reconstructie van diepte 
zandsteenlaag aan W-zijde Losserse Es



Uiteindelijk resultaat: 
Eerste geologische kaart NL
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Uiteindelijk resultaat: 
Eerste geologische kaart NL
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Pogingen tot commerciële exploitatie

• “Dat de steen te Losser geschikt is voor bouwsteen, en dat de 
brokken uitmuntend te gebruiken zouden zijn tot onderlaag voor
grindwegen, kan niet betwijfeld worden; evenmin dat de 
ontginning der groeve hoogstwenschelijk is, zoowel ten voordeele
der ingezetenen van Losser, als van het noordelijk gedeelte van 
Nederland in het algemeen. Hierdoor zou er mededinging
ontstaan met den Bentheimersteen, waardoor zeer zeker deze, 
voor ons zoo hoogstbelangrijke bouwstof, tegen billijker prijzen te
bekomen zouden zij.”  ../..
• “Maar deze onderneming is afgestuit op den onwil van den 

eigenaar van den grond, die terug is getreden toen de koopbrief
door hem ondertekend zoude worden, en die later, noch tot 
verkoopen, noch tot ontginnen voor eigen rekening, noch tot 
deelneming in eene ontginning, is te brengen geweest.”

Staring in De Bodem van Nederland (Tweede Deel, p. 246, 1860) 29



• In 1964 initiatief W.F. Anderson tot 
aanleg zandsteengroeve en
monument ter ere van Staring
• Gemeente wees drie mogelijke

locaties toe
• Op 22 mei 1968 officieel geopend

op huidige locatie door Staring’s 
kleinzoon Mr. A. Staring, destijds
woonachtig op de Wildenborch

De huidige Staringgroeve
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Huidige locatie slechts enkele
tientallen meters verwijderd van 
Staring’s oorspronkelijke ”steenkuil”!

De huidige Staringgroeve

↓
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Tenslotte een ooggetuige
(echter niet in Losser) ….
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Tot slot ....

• Nog veel boeiends te ontdekken 
over, te leren van, en te publiceren 
over Winand Staring
• Tentoonstelling november 2022-

maart 2023 in museum STAAL
• Wordt vervolgd ….
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Dank voor uw 
aandacht!
Met dank aan:

Heiner Becker 
Jan Poorthuis
Jan van de Steeg

Pieter van Druten

Michiel van der Meulen

Jennine en Evert-Kees 
van de Plassche-Staring
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