
Dit project van geologische en pedologische wandelpaden, bedacht door V. 
Hallet, werd gesubsidieerd door de « Fondation Gouverneur René Close » 
(Stichting Gouverneur René Close). Het werd tot stand gebracht door S. Rekk, 
X. Legrain, L. Bock en V. Hallet in samenwerking met C. Willam, P. Engels en 
D. Lacroix. Voor de vertaling in het Nederlands zorgde de ploeg van J. Poesen 
van de KU Leuven.

Geologische & pedologische 
wandelingen in de provincie 

Namen
Geologisch en bodemkundig patrimo-

nium in de provincie Namen
500 miljoen jaar landschapsvorming

Wandeling van Freyr
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2 Intro 

Uitzonderlijke 
sites om uw 

leefomgeving 
beter te begrijpen

De geologische en pedologische wandelpaden in de provincie Namen

De wandelingen kunnen ook ge-
download worden van webstek 
www.tourismegps.be om met 
een gps te gebruiken. De wan-
deling van Freyr in gps-formaat 
telt 28 stops.

Geologische en pedologische wandelingen
Geologische en pedologische wandelingen in voorbereiding

Provincie Namen

Rotsen van Freyr



3 Intro 

De voorgestelde wandelingen 
willen u de landschapsvormende 
processen in deze omgeving laten 
ontdekken.

Via eenvoudige waarnemingen, 
zal het verband verduidelijkt 
worden tussen de samenstelling 
van de ondergrond van een 
gebied (geologie), het landschap 
en de reliëfvormen van dat 
gebied (geomorfologie) en de 
samenstelling van zijn bodems 
(pedologie). Er zal ook aandacht 

besteed worden aan de wijze 
waarop de mens niet alleen de 
natuurlijke rijkdommen heeft 
ontgonnen maar ook gebruik 
heeft gemaakt van het natuurlijk 
erfgoed.

De technische steekkaarten 
bij deze geo-pedologische 
wandelingen richten zich tot een 
wetenschappelijk nieuwsgierig 
publiek, dat niet noodzakelijk een 
voorkennis heeft van geologie en/
of pedologie.

Voor de geïnteresseerden is er 
voor elke wandeling een meer 
gedetailleerd boekje beschikbaar 
in pdf-formaat dat gedownload 
kan worden van de webstek www.
fondationclose.be

In deze boekjes worden de 
verschillende geologische periodes 
voorgesteld die onze landschappen 
in de afgelopen 500 miljoen jaar 
traag geboetseerd hebben.

Na het doorlopen van een aantal 
van de voorgestelde wandelingen, 
zal u een beter inzicht hebben 
in bepaalde aspecten van uw 
leefomgeving. U zal tevens de 
evolutie die ons continent in de 
afgelopen 500 miljoen jaar heeft 
meegemaakt beter begrijpen : 
in die periode registreerden 
de gesteenten namelijk de 
verstoringen die onze planeet 
onderging.

Doelstellingen

©S. Rekk



4 Intro Wandeling van Freyr

Langs dit traject van 9,5 km liggen 27 
waarnemingspunten.
Vertrekkende vanop de parking (Vertrek) 
begeeft u zich naar het uitkijkpunt (punt 
1).

Hierbij heeft u drie mogelijkheden :

1- U maakt de hele wandeling ; hiervoor 
moet u ongeveer 5 uur rekenen. Vóór 
uw vertrek kijkt u best na of de Maas de 
doorgang onder de « Tête de Lion » niet 
onder water heeft gezet (zie foto hiernaast). 
Mocht dit het geval zijn, dan zal u de 
wandeling moeten inkorten aangezien de 
punten 24 t.e.m. 27 dan niet bereikbaar 
zijn. Vanaf Stop 23 moet u dan terugkeren 
naar het pad dat steil klimt tussen de rotsen 
« Louis Philippe » en « La Jeunesse », net 
vóór Stop 21. De helling aan het einde 
van de wandeling kan vermeden worden 
wanneer men rechtstreeks vanaf stop 26 
(rood punt) naar de parking van de «rue des 
Coteaux» door gaat ;

2- U maakt slechts het eerste deel van de 
wandeling dat bovenop de kam ligt (punten 
1 tot en met 16) en daalt niet af richting 
Maas. U moet dan ofwel op uw stappen 
terugkeren, ofwel via het dorp Falmignoul 
naar Stop 10 lopen.  De wandeling zal dan 
ongeveer 4 uur in beslag nemen (10 km of 
8,3 km zonder punt 10 in het heengaan) ;

3- Het is mogelijk alleen het tweede deel 
van de wandeling te doen (van stop 18 t/m 
26), begin vanuit de parking op het einde 
van de «rue des Coteaux», einde terug in de 
parking. Deze variante is slechts mogelijk 
indien de weg onder  de «Tête de Lion» 
niet onder water ligt!

Opgelet !
Delen van deze wandeling lopen 
gedeeltelijk in de buurt van zeer 

steile ravijnen of loodrechte wan-
den. Men heeft geprobeerd deze 
laatste te vermijden maar som-
mige liggen erg dicht bij het pad 

ook al ziet men ze niet onmiddel-
lijk…

Laat uw kinderen dus niet voo-
rop lopen maar hou ze bij u in de 
buurt, vooral tussen de punten 5 

en 13.

Pad onder de 
« Tête de Lion »

©V. Hallet

Vertrek

© IGN-NGI (Top10s) autorisation A3191 - www.ign.be



5 Stop 1 

De rotsen van Freyr 
bezoeken zonder 
het over de CAB te 
hebben, is een beetje 
zoals de Grote Markt 

van Brussel bezoe-
ken zonder het over 

Manneken Pis te hebben !

De CAB is een Franstalige federatie 

De « Club Alpin Belge » (CAB), Belgische Alpenclub

De TorenParkeerterrein
Belgische alpinisten op ontdekking 
in de rotspartijen van de valleien 
van de Condroz : de « Chandelle de 
Chaleux » op de Lesse, de « Rocher 
Bayard » in Dinant, de « Chamia » 
en de « Longariesse » in Waulsort, 
de rotsen van Sy en Hotton op de 
Ourthe en vooral in Freyr.

Op twintig jaar tijd wordt Freyr 
een centrum van eerste orde voor 
de klimsport waar grote alpinis-
ten zich met elkaar meten. Vanaf 
1931 beklimmen ze de « Mérinos » 
en de « Familiale », vanaf 1933 de 
« Jeunesse » en de « Al’Lègne ». Deze 

laatste is de hoogste rots van België 
(125 m) en ook Koning Albert en 
zijn zoon Prins Leopold komen hem 
beklimmen.

Tijdens de oorlog worden de activi-
teiten van de Club bijna volledig on-
derbroken. Een belangrijke gebeur-
tenis in de na-oorlogse periode is de 
dood in 1961 van 4 van onze beste 
alpinisten tijdens een expeditie in 
Groenland. Onder hen bevond zich 
Duchesne aan wie de CAB de schuil-
hut te danken heeft die u voorbijge-
lopen bent.

Rechts van de « Buvette » (foto) als u 
de Chaussée des Alpinistes (N95) in de 
rug hebt, leidt een klein pad u naar de 
« Toren » waar u doorheen moet lopen 
om Stop 1 van de wandeling te berei-
ken.

Panorama vanop het uitzichtspunt bij Stop 1

Vanaf de jaren 70 trekken expedities 
uit om tal van bergtoppen in het bui-
tenland te veroveren : in Peru, Chili, 
Patagonië, Canada, Alaska, Afrika, 
Nieuw-Guinea, enz. In 1982 wordt de 
Dhaulaghiri (8000 m) in de Himalaya 
overwonnen.

Met de snelle groei van het vrije 
klimmen in de voorbije jaren krijgen 
ook moeilijkere routes hun plaats in 
onze rotsen. Honderden moderne 
klimroutes werden uitgerust zowel 
in Freyr als in de andere massieven 
beheerd door de CAB.

Schuilhut 
van de CABCh. des 

Alpinistes

De Toren

voor klimsport, alpinisme en trek-
tochten die tot doel heeft de klims-
port en de bergsporten te ontwik-
kelen en te promoten. De CAB werd 
erkend door de Franse Gemeenschap 
van België.

De Franstalige CAB groeide uit de na-
tionale CAB die in 1883 ontstond op 
initiatief van twee Belgen (François 
Crépin, plantkundige, en Albert 
Dubois, advocaat), leden van de Club 
Alpin français (Franse Alpenclub) en 
die betreurden dat er geen equiva-
lent van de CAF in België bestond!

Al snel telt de CAB een honderdtal 
leden, waaronder de grootindus-
trieel Ernest Solvay. Op zoek naar 
oefenterreinen, trekken de jonge 
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6 Stop 1 De Rotsen van Freyr

Zowel in het verleden als nu is de site 
van de Rotsen van Freyr het grootste 
en belangrijkste rotsmassief van ons 
land. Op de site komen meer dan 600 
klimroutes voor in alle stijlen en alle 
moeilijkheidsgraden.

Iedere rots of sector 
van Freyr die gebruikt 

wordt door klim-
mers heeft zijn 
eigen naam en zo 
ook de vele kli-

mroutes die ze 
doorkruisen.

De verschillende rotsen of sectoren van de 
klimsite van Freyr

La Jeunesse

De vele klimroutes van de 
Al’Lègne...

Zicht op de Al’Lègne, de Tête de Lion, de Mérinos vanaf het uitzichtspunt bij Stop 1

Le Mérinos

Tête de Lion

Al’Lègne
©S. Rekk

© Mountain Wilderness Belgium

Linkerzijde van de zuidwand

Rappel
Slinger (pendule)
Toprope
Optionele standplaats
Standplaats

Variante

Normale route

©S. Rekk
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7 Stop 1 

de geplooide rotsen. De hierin 
voorkomende structuren (plooien, 
breuken) hebben slechts weinig 
invloed op de loop van de Maas : dit 
noemt men surimpositie.

België ondergaat dan de weerslag 
van de opheffing van de Alpen (als 
gevolg van de beweging van Afrika in 
noordelijke richting), wat een trage 
opheffing van de Ardennen 
en de Condroz 
tot gevolg 
heeft 
maar 
niet van 
Lotharingen.

Tijdens die opheffing 

blijft de Maas haar bedding 
uitschuren in de 
geplooide Paleozoïsche 
lagen die door de erosie 

zijn gaan dagzomen, 
en ze doet dit 

volgens haar 
oorspronkelijke 

loop.

Zonder deze opheffing 
zou de Maasvallei in 
de Ardennen en in 

Een schiervlakte is een zeer ui-
tgestrekt vlak gebied, doorlopen 
door rivieren met een zwakke 
helling, die het resultaat is van 
langdurige erosie van een bergke-
ten en die er het eindstadium van is 
(zie Stop 3).

De Maas

De Maas vanop het uitzichtspunt van Stop 1, ingesneden in de Carboonkalksteen

Naast de rotsen van Freyr is het 
meest opvallende element zonder 
enige twijfel de Maas die zich met 
haar brede meanders in de kalksteen 
insnijdt...

Hoe valt het te verklaren dat de Maas, 
komende uit Lotharingen, zich insnijdt 
in een gebied dat topografisch hoger 
gelegen is ? Deze onaangepastheid 
wordt verklaard door surimpositie. 

Ongeveer 23 miljoen jaar geleden 
(Ma = mega-annum), tijdens het 
Cenozoïcum, trekt de zee zich terug uit 
België en laat een dekmantel achter 
van subhorizontale, losse afzettingen. 
Deze dekken de geplooide gesteenten 
uit het Paleozoïcum af waartoe de 
kalkstenen, die we zien, behoren.

De Maas installeert zich op deze 
subhorizontale dekmantel, ontwikkelt 
er haar meanders en bereikt tenslotte 

Begin van de opheffing. 
De deklagen worden 
geërodeerd en de Maas 
bereikt de geplooide 
Paleozoïsche lagen.

De Maas installeert zich op 
de subhorizontale tertiaire 
dekmantel.

Heel de tertiaire dekmantel 
is weggeërodeerd. Door 
de differentiële verwering 
blijven de harde lagen 
boven de rest uitsteken.

Gebied beïnvloed door de opheffing

Tertair
Primair

Oppervlak van de schiervlakte

N

©S. Rekk

©S. Rekk

©S. Rekk

de Condroz helemaal niet zo diep 
ingesneden zijn maar eerder lijken op 
wat men in Lotharingen ziet.



8 Stop 1 8 Stop 1 De bodem : opperhuid van de aarde

Gekneld tussen de Maas en de 
beboste hellingen evenals bovenop 
het plateau ziet men zones met 
weiden en akkers (Colèbî, Batterie 
des Patriotes).

Volgens de bodemkundigen, vormt 
de bodem het grensgebied tussen de 
lithosfeer, de hydrosfeer, de biosfeer 
en de atmosfeer.

Vanuit deze stopplaats kunnen we 
intuïtief dit grensgebied ontdekken 
aan de hand van de drie grote 
reliëfvormen die we zien : (1) het vlak 
oppervlak van de plateaus, (2) de 
hellingen, (3) de vlakke oppervlakken 
langs de Maas (alluviale vlakte), 
reliëfeenheden waarop het 
landgebruik telkens een andere 
vorm aanneemt nl. akkers, bossen en 
weiden respectievelijk. 

Akkers komen dus voor op de 
minst steile plekken en op de beste 
bodems, namelijk de leemgronden 
van de plateaus. Weiden daarentegen 
vinden we op plekken die minder 
geschikt zijn omwille van het steilere 
reliëf, de dunnere bodem of een 
minder goede natuurlijke drainage, 

Alluviale vlakte
Colèbî

(weiden)

Plateaus
«Batterie des Patriotes»

(akkers)

Helling (bos)
Helling

Plateaus

Uitzicht naar het ZW waar men duidelijk de zones met weiden, bossen en akkers kan zien.

De bodemkunde (pedologie) is de 
sudie van de bodems.

enz. Dit is nl. het geval op sommige 
plaatsen in de alluviale vlakte waar 
de grondwatertafel op geringe diepte 
zit met bovendien een belangrijk 
risico op overstromingen. De te steile 
hellingen met een zeer dunne of zelfs 
ontbrekende bodem zijn meestal 
onder bos blijven staan.

De bodem, opperhuid van de Aarde, 
kan je slechts via handboringen of 
door het graven van profielputten 
waarnemen, tenzij je hem toevallig 
in een berm of bij een windval 
(omgevallen boom) te zien krijgt. Op 

Op elke plaats is de bodem de resultante van de gecombineerde actie van de 
omgevingsfactoren, ook wel bodemvormende factoren genoemd worden : 

• klimaat (kl)

• moedergesteente (mg) of moedermateriaal

• reliëf of geomorfologie (g)

• vegetatie of biologische activiteit (o)

• gebruik / beheer door mens (m)

• verschillende tijdsintervallen (t1, t2)

Bodem = functie (kl, mg, g, o) t1 + mt2

deze wandeling zullen we er dus vooral onrechtstreeks mee in contact komen.

©S. Rekk



9 Stop 2 

Bij het verlaten van de Toren volgt 
u het kleine pad aan uw rechterzijde. 
Loop rechts langs de schuilhut van de 
CAB en blijf rechts lopen tot aan het 
hek (zie lager). Volg de weg terwijl u op 
de « kam » blijft tot aan een grasveld 
bezaaid met kampvuren (Stop 2).
Onder dit grasveld bevindt zich op 
geringe diepte kalksteen.
De bodem bestaat uit los materiaal 
afkomstig van de verwering van 
rotsen door verschillende processen 
van verbrokkeling, chemische 
verwering en ontbinding van 
organisch materiaal. Deze bodem kan, 
naargelang het geval, een kleinere 
of grotere verticale differentiatie 
vertonen. Het begrip bodemhorizont 

Kalkgraslanden : het begrip bodemhorizont

komt rechtstreeks voort uit deze 
differentiatie.
Kalksteen verweert hoofdzakelijk 
door oplossing en laat als 
verweringsproduct enkel de kleien 
achter die het in oorsprong reeds 
bevatte (vaak roodachtig van kleur). 
Dit resulteert in dunne bodems. 
Paradoxaal genoeg kunnen deze 
bodems volledig ontkalkt zijn, ja 
zelfs zuur tot zeer zuur. De bodem 
van dit kalkgrasland stemt in grote 
mate overeen met een relatief 
weinig ontwikkelde bodem in een 
bosmilieu ; men kan onder het gras 
nog net een laagje waarnemen dat 
organisch materiaal bevat. Deze laag 
noemt men de humushoudende 
horizont.
Het bodemprofiel op deze plaats kan 
dus als volgt beschreven worden :

• De bovenste humushoudende 
horizont (onder gras), A1 
genoemd ;

• Het moedergesteente (hier 
kalksteen), min of meer 
samenhangend en in situ, R 
genoemd.

De notering voor dit bodemprofiel is 
dus A/R.

Zicht op het grasland vanuit Stop 3

De bodemvorming (pedogenese) is het geheel van processen (fysische, 
chemische en biologische) die door onderlinge wisselwerking leiden 
tot de vorming, de omvorming of de differentiëring van bodems.

Theoretisch voorbeeld van een bodemprofiel

Wandelpad

©S. Rekk
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10 Stop 3 

Loop verder over dit grasveld totdat u 
de Maas opnieuw kan zien.
Als u naar het ZW kijkt, richting 
« Batterie des Patriotes », kan u 
zien dat de beboste helling van de 
concave oever nogal steil is terwijl de 
weiden op de convexe oever eerder 
een zwakke helling vertonen.
Een profieldoorsnede doorheen de 
Maas op deze plaats maakt dit nog 
eens duidelijk.
Deze morfologie vloeit rechtstreeks 
voort uit de werking van een mean-
der. Op een rechtlijnig stuk rivier is 
de snelheid van het stromende water 
niet overal dezelfde : langs de oevers 

Erosiedynamiek van meanders

Uitzicht richting « Batterie des Patriotes » (ZW) waar men duidelijk de zones met wei-
den, bossen en akkers kan waarnemen

Concave (holle) oever = erosie

Convexe (bolle) oever = afzetting

en nabij de bedding is de stroming 
minder sterk dan in het midden van 
de rivier omwille van de grotere wrij-
ving. Bovendien zal in een meander 
de snelheid groter zijn in de concave 
oever dan in de convexe oever.
Daarom treedt erosie op in de 
concave oever terwijl er op de 
convexe oever afzetting plaatsvindt. 
Door dit proces zullen de meanders 
geleidelijk aan zijwaartse verschui-
ven waarbij ze op de convexe oever 
een zwakhellende zone achterlaten 
die aansluit bij de alluviale vlakte.

ZO-NW doorsnede doorheen de Maas

NW-ZO doorsnedelijn doorheen de Maas

Vertrek

Convexe oever

Zachte helling
Concave oever

Steile helling

Batterie 
des 

Patriotes

MaasZijdelingse migratie

Alluviale vlakte

Alluviale vlakte

©S. Rekk

©S. Rekk

Zijdelingse migratie

Zijdelingse migratie

©S. Rekk
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11 Stop 3 

Kijk naar de Maas en richt uw blik op 
de horizon. Deze is een bijna horizon-
tale lijn (zie foto Stop 1 : De Maas).

Dit is de duidelijkste getuige van een 
vroegere schiervlakte.

Het evenwichtsprincipe verbindt 
een rivier met haar basisniveau. 
Eenvoudig uitgedrukt kunnen we 
stellen dat elke rivier het basisniveau 
is van haar bijrivieren en dat de zee 
of oceaan het basisniveau is van de 
rivieren.

Wanneer reliëf ontstaat door de 

Schiervlakte

(1) Sinds het Plioceen (5 Ma) rijzen de 
Ardennen en de Condroz op. Sedertdien is 
de schiervlakte in deze streken niet meer in 
evenwicht met haar marien basisniveau, de 
Noordzee, en zijn de erosieprocessen er dus 
herbegonnen ;

2

3

4

1

Nieuw basisniveau Oud basisniveau

(2) De waterlopen snijden zich in en drai-
neren de meren. Tussen de rivieren in is het 
reliëf nog redelijk vlak ;

(3) De insnijding van de oorspronkelijke 
valleien bereikt een maximum en er ontwik-
kelt zich een overstromingsvlakte (alluviale 
vlakte). Secundaire waterlopen ontwikkelen 
zich en snijden de oorspronkelijk vlakkere 
stukken tussen de hoofdrivieren in, waar-
door de plateaus geleidelijk aan verdwijnen 
(huidig stadium van de Maasvallei) ;

(4) De secundaire waterlopen hebben hun 
lengteprofiel aangepast. Ze hebben eve-
neens een overstromingsvlakte ontwikkeld 
en zijn in evenwicht met de hoofdrivieren. 
Het reliëf is verlaagd en uiteindelijk hele-
maal afgevlakt ;

(5) Het gebied is weer een schiervlakte 
geworden, aangepast aan zijn nieuwe ba-
sisniveau. Het eroderend vermogen van de 
rivieren is theoretisch tot nul herleid.

botsing van tektonische platen (bv. 
de Alpen, de Himalaya, de Pyreneeën, 
…), vormt zich op het pas uit het wa-
ter opgerezen land een riviernetwerk 
dat begint te eroderen en waarvan 
het uiteindelijke doel is alle reliëf af 
te vlakken om zo in evenwicht te zijn 
met het basisniveau.

Eens dit stadium van schiervlakte 
bereikt is, wordt het eroderend ver-
mogen van de rivieren theoretisch 
tot nul herleid. 

De erosie kan hernemen als het zee-
niveau daalt of als het land weer 
oprijst, wat in beide gevallen ove-
reenstemt met een verlaging van het 
basisniveau. Als er dan voldoende 
tijd over gaat, zal het hele proces 
opnieuw eindigen met de vorming 
van een nieuwe schiervlakte.

De bijna perfecte horizontale ligging 
van de horizonlijn is het beste bewijs 
van het bestaan van een oude schier-
vlakte.

Theoretisch evenwichtsprofiel, 
in evenwicht met het regionale 

basisniveau

Lokaal basisniveau
(meer) Accumulatiesector

(afzetting van alluvium en 
colluvium dat van hogerop 

afkomstig is) Regionaal 
basisniveau

Reëel lengteprofiel

Sector waar de waterloop 
erodeert (zich insnijdt)

©S. Rekk, d’après www.unifr.ch

Een schiervlakte is een zeer ui-
tgestrekt, bijna volledig effen op-
pervlak waarop weinig hellende ri-
vieren stromen. Deze vlakte is het 
resultaat van de langdurige erosie 
van een oude bergketen en is er het 
eindstadium van.

5
©S. Rekk, d’après http://www2.ggl.ulaval.ca



12 Stop 4 12 Stop 4 

Als zich in een bosmilieu organisch 
materiaal opstapelt, wil dat zeg-
gen dat het niet ontbindt en dit 
omwille van een beperkte biolo-
gische activiteit.

Het type humus weerspiegelt dus 
de biologische activiteit.

De bodem is dus duidelijk functie 
van de biologische activiteit.

Soorten humus in een bosmilieu

Keer terug op uw stappen en begeef 
u naar rechts. Een pad geeft daar 
toegang tot het bos ter hoogte van een 
boom waaraan een richtingaanwijzer « 
Vallée du Colèbî » bevestigd.

Bij de ingang van het bos ziet u op 
de bodem zeer veel dode bladeren 
liggen.

In een bosmilieu ligt er op de bodem 
gewoonlijk een dikke laag organisch 
materiaal (O). In functie van de staat 
van ontbinding van dit organisch ma-
teriaal, kunnen verschillende types 
humus onderscheiden worden. 
Binnenin deze organische dekmantel 
kunnen verschillende stadia van ont-
binding waargenomen worden (zie fi-
guur Stop 2 : Kalkgrasland) :

(1) Als het materiaal nog grof 
en herkenbaar is, spreekt men 
van ‘fragmenten’ en van de 
onderverdeling Ol’ (l = bladstrooisel) ;

(2) Is het materiaal meer ontbonden 
en moeilijk te identificeren, dan 
spreekt men van ‘residus’ en van de 
onderverdeling Of’ (f = gisting) ;

(3) Als het materiaal onherkenbaar 
is, gaat het om ‘fijne substantie’ 
en van de onderverdeling Oh 
(h =  humificatie).

Één of meerdere van deze 
onderverdelingen kunnen 

geïdentificeerd worden :

(1) Ol = de humus is een MULL

(2) Ol + Of + Oh met geleidelijke 
overgang naar de A-horizont = de 
humus is een MODER

(3) Ol + Of + Oh met scherpe overgang 
naar de A-horizont = de humus is een 
MOR (en indien de totale dikte meer 
dan 10 cm bedraagt)

In ons geval hebben we te maken met 
een MULL. Dit soort humus wordt 
gevormd in goed verluchte condities : 
milieu waarin het zuurstofgehalte 
dat van lucht benadert nl. 20,95 %. 
In zo’n geval wordt het organisch 
materiaal snel gerecycleerd, wat de 
vruchtbaarheid van de bodem in 
stand houdt.
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13 Stop 5 

erosie zich hellingopwaarts verplaatst 
en dus in de tegengestelde zin van 
het afstromende water.

De erosie door geconcentreerde 
afstroming zal des te sterker zijn 
naarmate de vegetatieve bedekking 
afneemt of naarmate de helling 
steiler is.
Het grootste deel van deze insnijding 
heeft blijkbaar plaatsgehad op een 
ogenblik dat de plantenbedekking 
veel kleiner was dan nu, waarschijnlijk 
tijdens of op het einde van de laatste 
ijstijd (-20 000 jaar). De insnijding 
gaat vandaag nog voort.

©S. Rekk

Geconcentreerde afstroming 
daarentegen ontstaat net door het 
samenkomen van verschillende 
kleinere 
stroomdraden 
tot één grote 
rechtlijnige 
afstroming. 
Dit soort 
afstroming 
ontstaat 
op steilere 
hellingen.
Op eenzelfde 
reliëf kan er zich zowel laagsgewijze 
afstroming voordoen bij weinig 
intense regens als geconcentreerde 
afstroming tijdens onweer.
Het « Ravin des Amoureux » is 
het resultaat van opeenvolgende 
episodes van geconcentreerde 
afstroming die tot regressieve erosie 
hebben geleid ; dat wil zeggen dat de 

« Ravin des Amoureux » (Geliefdenravijn) : regressieve erosie

De V-vormige insnijding vóór u is 
typisch voor erosie door afstromend 
water.
Het afstromende water sleurt 
deeltjes met zich mee waarvan de 
grootte afhangt van de hoeveelheid 
afstromend water (debiet) en de 
helling (snelheid). Het afstromende 
water is een zeer belangrijke 
drijvende kracht achter de erosie.

Volg het pad tot aan een klein ravijn, 
« Ravin des amoureux   genoemd 
omdat bovenaan de tegenoverliggende 
ravijnwand twee bomen 
« ineengestrengeld » zijn. U zal ze beter 
zien als u het ravijn verlaat.
Opgepast !!! Dit kleine ravijn eindigt 
hellingafwaarts op een verticale wand 
die uitgeeft in het ravijn van de Colèbî. 
Let dus zeer goed op !

Er bestaan twee soorten afstroming :
Laagsgewijze afstroming wordt 
gekenmerkt door een zeer 
verdeeld netwerk van vlechtende 
stroomdraden. Deze vorm 
van afstroming komt voor op 
zwakhellende of licht convexe 
hellingen, waar de minste ruwheid 
volstaat om een opsplitsing in 
verschillende stroomdraden te 
bekomen. 

«Ravin des 
amoureux»

Uittreksel uit de toepassing 
éRRUISSOL (éRosion-RUIssellement-SOL) 
http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE

     Het « Ravin des amoureux » concentreert 
op zijn eentje het afstromende water van een 
gebied groter dan 18 ha !

Gedeelte van de afstroming dat een 
stroombekken draineert :

van 1 tot 9 ha
van 9 tot 18 ha
> 18 ha

waterloop (al dan niet tijdelijk)

1 2 3
Evolutie van de regressieve erosie

Zicht op het « Ravin des amoureux » komende van het kalkgrasland.

Wandelpad

©S. Rekk
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14 Stop 6 14 Stop 6 « Ravin des Amoureux » : hellingsleem

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 175E » op schaal 1/20 000

Eénmaal in het ravijn, loopt u enkele meters stroomafwaarts (let op voor de 
afgrond op het einde !) en kijkt u naar de onderkant van de ravijnwand aan uw 
linkerzijde.

Onder het mos en de bladeren, aan de voet van de ravijninsnijding, kan je de 
bodem vrij goed waarnemen onder de organische laag.

De bodem bestaat uit los materiaal dat niet alleen een verticale differentia-
tie in horizonten vertoont maar ook een min of meer belangrijke horizontale 
differentiatie. Deze laterale verschillen werden in kaart gebracht en dit re-
sulteerde in de Bodemkaart van België waarvan de digitale versie makkelijk 
geraadpleegd kan worden op http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE.

Op deze kaart worden de verschillende bodemtypes aangegeven met kleu-
ren, met codes (Gbbk6, A-Gbp1, enz.) en ook met opdrukken (punten, lijnen) 
die de karakteristieken weergeven. 

De bodem in dit ravijn (op de plek waar de foto getrokken is) wordt beschre-
ven met code Gbbk, wat betekent « Stenige leembodem met kalksteenbij-
menging (k) en goed gedraineerd ».

Meuse

Beschriijving van de code Gbbk

Geomorfologische positie : plateaus en hellingen.

• Bodemtextuur (bepaald op het terrein door veldtextuur = voelen met 
de vingers) : G = stenige leembodems ;

• Natuurlijke drainage van de bodem : b = goede drainage (niet gleyige 
bodem) ;

• Profielontwikkeling : b = structuur B horizont ;

• Aard van de stenige bijmenging : k = kalksteen ;

• Volume van de bijmenging : tussen 15 % en 50 %.

A-Gbp
Complex van bodems op leem en 
op stenige leem.

Gbbk
Leembodems met kalksteenbij-
menging met structuur B horizont.

GbBk
Leembodems met klei-kalksteen-
bijmenging met textuur B of struc-
tuur B horizont.

Gbbk

Gbax Leembodems met silexietbijmen-
ging met textuur B horizont.

Aba Leembodems met textuur B hori-
zont.

Gbbk

©S. Rekk



15 Stop 7 

levende wezens en/of door de ont-
binding van organisch materiaal.

Een aantal factoren bevordert de 
oplossing :

• De temperatuur van het water : 
hoe lager de temperatuur, hoe 
meer koolstofdioxide het water kan 
opnemen ;

• De hoeveelheid water die aanwe-
zig is : geen water, geen oplossing ;

• De hoeveelheid CO2 opgelost in 
het water : het gehalte neemt toe 
met stijgende luchtdruk en met toe-
nemende CO2 -druk in de bodem 
(= functie van de activiteit van de 
levende organismen in de bodem) ;

• Het belang van « holtes » in de 
rots (breuken, holtes, poriën, enz.) ;

• De duur van het contact tussen het 
water en de rots : er is meer oplos-
sing in rotsen met microscopische 
barstjes waarin het water traag en 
over grote oppervlakten circuleert 
dan in brede spleten die de contac-
toppervlakte en de contacttijd tus-
sen water en gesteente zullen ver-
minderen.

Er bestaan twee soorten dolines :
(1) dolines ontstaan door oplossing 
en (2) dolines ontstaan door instor-
ting.

Loop verder op het pad en hou bij 
de tweesprong de linkerkant aan. 
Verderop ontwaart u aan uw rechterzi-
jde een depressie (foto).

Als u opmerkzaam bent, zal u ver-
schillende depressies waarnemen.

Deze depressies zijn dolines.

Een doline is een erosievorm die ty-
pisch is voor kalksteen in een karst-
context.

De rotsen van Freyr zijn opgebouwd 
uit kalksteen, een gesteente dat zeer 
gevoelig is voor oplossing.

Maar hoe werkt die oplossing van 
gesteenten precies ?

In de atmosfeer neemt het regenwa-
ter koolstofdioxide (CO2) op uit de 
lucht, maar in de bodem gebeurt 
dit ook. Daar wordt de CO2 gepro-
duceerd door de ademhaling van 

Karstgeomorfologie : doline

(1) Oplossingsdolines zijn het resul-
taat van de trage en diffuse oplossing 
van kalksteenrotsen.

Oplossingsdolines

(2) Instortingsdolines ontstaan door 
de verzwakking van het dak van een 
ondergrondse karstholte.

Waar zuiver water slechts 15 mg kalk per liter kan oplossen, kan zuur water 
(≈pH 6) tot 80 mg/l oplossen na doortocht door de atmosfeer en tot 200 mg/l 
dankzij de CO2 afkomstig van de biologische activiteit in de bodem.
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16 Stop 8 De Colèbî : oorsprong

Loop verder op het pad tot waar het 
steil afdaalt. Onderaan die afdaling ziet 
u rechts een « insnijding » (foto B, p. 
18). Sla hier linksaf (u verlaat het pad) 
en loop tot Stop 8 (zie foto).

Zoals in het « Ravin des amoureux » 
is dit ook een plaats waar geconcen-
treerde afstroming voorkomt.

Het ravijn van de Colèbî staat niet 
alleen bekend om zijn kolkgaten (die 
we verderop zullen zien) maar ook 
omdat het deel uitmaakt van het 
karstsysteem ‘verdwijngat-resurgen-
tie’ van de Falmagnebeek (zie Stop 
10 : Het karstsysteem van de Colèbî).

Het ravijnhoofd van de Colèbî

Onder de wortels van de bomen wordt de grond tijdens elke periode van geconcentreerde 
afstroming weggespoeld wat resulteert in het typische « kolfvormige » profiel van de stam 
(sabelvoet) onderaan. Na elke kleine kanteling zal de boom verder rechtop groeien en dit 
geeft een typische kromming aan de stam.

Verdwijngat 
van 

Falmignoul

u herkent aan de code A-Gbp1 op de 
Bodemkaart, waarbij de p slaat op « 
colluviale en alluviale bodems ». Het 
afstromende water zorgt inderdaad 
voor de afzetting van sedimenten 
eigen aan waterlopen, nl. alluvium 
dat vanuit bodemkundig oogpunt 
weinig gedifferentieerd is.

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 
175E » op schaal 1/20 000

De lijnen van geconcentreerde afstroming 
zijn duidelijk te zien op de Bodemkaart 
waar ze de code A-Gbp1 meekrijgen. Het ravijn van de Colèbî dankt zijn 

oorsprong aan de erosie door ge-
concentreerde afstroming van water. 
Dat water is hier evenwel afkomstig 
uit twee verschillende « bronnen » :

• het water van de geconcen-
treerde afstroming hier ter plekke ;

• het water van de Falmagnebeek.

Deze laatste zien we hier noch-
tans niet omdat hij volledig wordt 
opgeslokt door het verdwijngat van 
Falmignoul (zie Stop 10) dat verder 
stroomopwaarts ligt in de buurt van 
het gelijknamige dorp.

Het is slechts bij zeer hevig onweer 
dat het verdwijngat van Falmignoul 
het water niet meer kan slikken. Dan 
loopt het water over en herneemt 
de beek zijn bovengrondse loop die 

A-Gbp1

Ravijnhoofd 
van de Colèbî

8

« Kolfvormige » 
stam

Geërodeerd berm

©S. Rekk

Ravijnhoofd 
van de Colèbî

Verdwijngat 
van 

Falmignoul

Uittreksel uit de toepassing 
éRRUISSOL (éRosion-RUIssellement-SOL) 
http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE

Gedeelte van de afstroming dat een 
stroombekken draineert :

van 1 tot 9 ha
van 9 tot 18 ha
> 18 ha

waterloop (al dan niet tijdelijk)
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17 Stop 8 

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 
175E » op schaal 1/20 000

Beschrijving van de code A-Gbp

Geomorfologische positie : valleien en depressies.

Bodemtextuur (bepaald op het terrein door veldtextuur = voelen met de 
vingers) : A-G = bodems op leem (A) of op stenige leem (G). In dit geval G ;

Natuurlijke drainage van de bodem : b = goede drainage (niet gleyige 
bodem) ;

Profielontwikkeling : p = zonder profielontwikkeling (colluviale en alluviale 
bodems) ;

Leem en loess

Op deze plek krijgen we dankzij de 
erosie zicht op het bodemprofiel.

De bodem bestaat hier uit een fijn 
materiaal (leem) vermengd met 
vele keien en grotere brokstukken 
kalksteen.

Deze leem is een loess die herwerkt 
werd tijdens de laatste ijstijd. In die 
periode bestaat de plantengroei 
uit een dunbezaaide steppe. De 
loess of plateauleem wordt door de 
erosie (afstromend water) naar de 
valleibodems meegesleurd en wordt 
daar vermengd met brokstukken van 
rotsen. Deze laatste zijn afkomstig 
uit het verweerde deel van van 

het rotsachtige substraat. Door 
hun afmetingen belanden ze op de 
valleibodem door de erosieprocessen 
die ook de loess meevoeren of 
gewoon door afstorting omwille van 
de zwaartekracht.

In het zuiden van België, meer bepaald 
in de Condroz en de Ardennen, 
zijn de loessafzettingen minder 
dik en tegelijk ook meer aangetast 
door erosie dan in de Leemstreek 
(Haspengouw) waar ze in dikke 
pakketten uitgestrekte oppervlakken 
bedekken. Door de opheffing van de 
Ardennen en de Condroz is de loess 
hier weggeërodeerd en vinden we 

Loess : los gesteente ontstaan door 
de opstapeling van geërodeerde en 
door de wind vervoerde leem tijdens 
de ijstijden van het Quartair.
Loess is hoofdzakelijk samengesteld 
uit kwarts- en calcietkorrels 
waarvan de afmetingen 
schommelen tussen 0,02 mm en 
0,04 mm.
Leem : gruisvormig los gesteente 
bestaande uit zeer fijne korrels 
(0,002 tot 0,062 mm).Herwerkte loess + 

brokken kalksteen

Afgebrokkelde kalksteenbank

A-Gbp
Complex van bodems op leem en 
op stenige leem

Gbbk
Leembodems met kalksteenbij-
menging met structuur B horizont

GbBk
Leembodems met klei-kalksteen-
bijmenging met textuur B of struc-
tuur B horizont

Ravijnhoofd van de 
Colèbî

hem slechts vleksgewijs terug, ofwel 
bovenop de plateaus ofwel gevangen 
in de chavées op kalksteen (droge 
valleien) of in de karstdepressies.

8

©S. Rekk



18 Stop 8 

grove elementen die door de 
beek vervoerd werden afgezet. 
We vinden hem terug aan de voet 
van het ravijn met kolkgaten.

De Colèbî past in deze beschrijving, 
ook al vinden we verschillende 
puinwaaiers op zijn traject omwille 
van variaties in helling.

De Colèbî : een echte Belgische stortbeek !

Vanaf Stop 8 keert u op uw stappen 
terug tot aan de insnijding (foto B) en 
gaat u stroomafwaarts op het pad dat 
links langs het ravijn van de Colèbî 
loopt.

Bij de afdaling van het ravijn van 
de Colèbî kan u de verschillende 
effecten van het afstromende 
water waarnemen : blootgelegde 
rotsbodem, « trappen» als gevolg 
van regressieve erosie , V-vormige 
insnijding.

Het ravijn van de Colèbî kan 
vergeleken worden met een 
stortbeek, m.a.w. een « bergriviertje 

Puinwaaier stroomafwaarts van de zone 
met kolkgaten

©S. Rekk

Blootgelegde rotsbodem

C

©S. Rekk

Trap gevormd door regressieve erosie

Wandelpad
B

©S. Rekk

V-vormige insnijding

A

©S. Rekk

dat snel en onregelmatig stroomt, 
dat beperkt is in lengte en dat min 
of meer droog komt te staan tussen 
fasen van plots en hevig hoogwater 
» en vooral met een gemiddelde 
longitudunale helling van meer dan 
6 %.

De bedding van de Colèbî op de 
plaats waar de kolkgaten beginnen 
en waar hij zich plots insnijdt, ligt op 
een hoogte van 180 m. Hij bereikt na 
600 m de Maas die zelf op een hoogt 
van 90 m ligt ; tussen deze twee 
punten bedraagt de helling dus 15 %.

In bergbeken onderscheidt men 3 
zones :

1. het drainagebekken : dit ontvangt 
het afstromende neerslagwater. 
Ravijnvorming en afstorting 
zijn hier de voornaamste 
erosieprocessen en zij tasten de 
« berg » aan naar boven toe. Het 
gaat hier om regressieve erosie ;

2. het afvoerkanaal : dit is de 
eigenlijke bedding van de beek. 
Hierlangs wordt het geërodeerde 
materiaal getransporteerd ;

3. de puinwaaier : hier worden de 
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Loop verder stroomafwaarts tot aan 
het steilste deel van het ravijn van de 
Colèbî (foto A), dat welbekend staat 
voor zijn kolkgaten.
De toegang tot de zone zelf met kolkga-
ten (tot haar meest stroomafwaartse 
punt) is verboden en dit niet alleen 
om nogal evidente veiligheidsredenen 
maar ook om de site te beschermen.
Toch mag u tot bij het eerste kolkgat 
gaan maar let hierbij zeer goed op 
want de rotsen zijn erg glibberig als ze 
vochtig zijn !

Wat opvalt is de min of meer afge-
ronde vorm van deze « gaten » (C).
Deze vorm vloeit rechtstreeks voort 
uit het proces dat deze kolkgaten ge-
vormd heeft nl. het sterk stromende 
water.
De helling van een waterloop bepaalt 
de stroomsnelheid van het water die 
op haar beurt grotendeels het type 
afstroming zal bepalen : laminair of 
turbulent.

De kolkgaten van de Colèbî

De eerste kolkgaten aan het begin van het 
ravijn van de Colèbî.

In tegenstelling tot laminaire stro-
ming zullen bij turbulente stroming 
de stroomdraden zich vermengen 
en draaikolken doen ontstaan. Bij 
de hoogste snelheden ontstaat een 
afvoer zoals in een stortbeek. Door 
de kracht vanhet kolkende water 
wordt er op dat ogenblik niet alleen 
zand meegesleurd maar ook grind en 
rotsblokken die sterk eroderen door 
hun abrasieve werking. 
We kunnen duidelijk een reeks grote 
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C

C

kolkgaten waarnemen (C) met een 
onderling hoogteverschil van 1 à 2 m.
Deze erosie door sterk stromend wa-
ter ter hoogte van watervalletjes is 
allicht vergemakkelijkt door de sub-
verticale ligging van de lagen, de 
oriëntatie van de gelaagdheid loo-
drecht op het lengteprofiel van de 
rivier en de aanwezigheid van chert 
(vuursteen) (zie Stop 12)
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Verdwijngat van Falmignoul
Stop 10

Ravijnhoofd van de Colèbî
Stop 8 Begin van het

ravijn met kolkgaten
Stop 9

Resurgentie 
van de Colèbî

Stop 21
Maas

Trappen als gevolg van 
regressieve erosie 

Sommige kolkgaten zijn uitgehold in 
de verticale wand (zie foto ; men ziet 
ze slechts als men het ravijn verder 
vervolgt maar dit pad loopt zeer 
dicht bij de rand !).
Deze holtes zijn alles wat er overblijft 
van oude kolkgaten. De plaats waar 
de « waterval » zich bevond is gewi-
jzigd en het onderste deel van het 
kolkgat is weggeërodeerd.
Mettertijd neigt het lengteprofiel 
van een rivier naar een evenwicht 
met haar basisniveau. Voor de Colèbî 
is dat de Maas.
Dit proces van streven naar evenwicht 
begint onderaan de rivier en zet zich 
via regressieve erosie in stroomo-
pwaartse richting door. Naarmate het 
zuiden van België oprijst, verdiept de 
Maas haar vallei en verplaatst de ero-
sie door de Colèbî zich steeds verder 
stroomopwaarts.
Deze regressieve erosie zal zich in de 
komende duizenden jaren voortzet-
ten. Zo zullen de huidige kolkgaten 
ontmanteld worden zoals de meer 
stroomafwaarts gelegen kolkgaten 
(foto A) reeds eerder ontmanteld wer-
den, zodat het ravijn zich verder kan 
insnijden en zo zijn evenwichtsprofiel 
kan benaderen.

De kolkgaten

1 2 3 4 5

Het lengteprofiel van een rivier is 
een tweedimensionele grafische 
voorstelling van een rivier langs 
haar lengteas. Op de x-as worden 
de afstanden weergegeven en op de 
y-as de hoogte.

Ontstaansproces van een kolkgat

Proces van weer in evenwicht brengen van het lengteprofiel 

Gedeeltelijk ontmanteld kolkgat, waargenomen in een verticale wand

Toekomstig evenwichtsprofiel
Evenwichtsprofiel vóór de laat-Tertiaire opheffing

Drempel (foto B)

GelaagdheidChert

©S. Rekk
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Stroomafwaarts gelegen ont-
manteld kolkgat Drempel

Puinkegel

A B
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21 Stop 10 Karst : Het verdwijngat (« chantoir ») van Falmignoul

Keer terug naar de « insnijding » (foto 
B p. 18) en neem het pad naar rechts. 
Bij de splitsing slaat u linksaf en loopt 
langs de weiden tot aan de volgende 
afsplitsing. Daar houdt u rechts aan en 
volgt de weiden tot aan het « hek » (foto 
B). Steek de weide hier over, ga voorbij 
de afsluiting en steek de Falmagnebeek 
over. Ga dan naar rechts en volg de 
beek tot aan Stop 10.
De Falmagnebeek stroomt hier en 
stoot tegen een kalksteenwand. Wat 
gebeurt er met het beekwater?
Het water van de Falmagnebeek 
verdwijnt bij het eerste contact met 
de kalksteenrots.
In werkelijkheid zijn er verschillende 
deelverdwijngaten over een afstand 
van ca. 50 m stroomopwaarts. Ze lig-
gen in een wijde depressie die opge-
vuld is met alluvium en die volledig 
onder water kan lopen en zelfs over-
lopen bij hoge waterstanden.
Loopt de depressie over, dan her-
neemt het water zijn bovengrondse 
bedding en « reactiveert » zo de 
Colèbî.
Vroeger kon men afdalen in het verd-
wijngat maar tegenwoordig is de 
holte volledig verstopt met alluvium. 
Dankzij een « ontstopping » van de 
site in de jaren 60 van vorige eeuw 

Verdwijngat van Falmignoul

Verdwijngat van 
Falmignoul

Wandelpad

Hek B

©S. Rekk

Verdwijngat van 
Falmignoul (middelhoge 

waterstand) 

©S. Rekk

Verdwijngat van 
Falmignoul

©S. RekkA

Verdwijngat van 
Falmignoul (hoge wa-

terstand) 

©G. Rochez

konden opnieuw 250 m onderaardse 
gangen verkend worden.

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191



22 Stop 10 

Bij Stop 7 vermeldden we reeds dat 
het infiltratiewater koolzuur bevat. 
Het zure water dringt door in kleine 
spleetjes en lost de kalksteen op. 
De spleetjes worden grotere gaten, 
putten, galerijen en holtes, waarbij 
de kalksteenmassieven zoals een 
tand letterlijk wegrotten. Deze « 
cariës » worden soms blootgelegd 
door erosie zoals in het ravijn van 
de Colèbî gebeurd is met de talrijke 
gaten (Trou), leefplekken onder 
overhangende rotsen (Abris-sous-
roche) en grotten (Grotte) van het 
karstsysteem van de Colèbî .

Veel holten van de Colèbî werden 
gebruikt door de prehistorische 
mens. Dat is nl. het geval voor 
de « Grotte Margaux » en de 
« Grotte de l’Éperon Barré », oude 
massagraven uit het Neoliticum, 
voor de « Trou Willy » waarin 
menselijke beenderen uit de 
Bronstijd en de IJzertijd werden 
blootgelegd of van de « Trou Félix », 
een oud Neolitisch ossuarium.

Het karstsysteem van de Colèbî

Het karstsysteem van de Colèbî en haar 
talrijke karstverschijnselen

De vele karstverschijnselen van de 
Belgische kalksteenmassieven zijn 
geïnventariseerd in de « Atlas du 
karst wallon » (www.cwepss.org).

©S. Rekk

© IGN-NGI (Top10s) autorisation A3191 - www.ign.be

Karstverschijnselen
Abris-sous-roche (leefplek onder 
overhangende rots)
Holte
Verdwijngat
Resurgentie



23 Stop 11 

Naar het oosten toe (links van u) is er 
een lichte depressie in de akkers die 
men op sommige momenten beter 
opmerkt door de hogere vochtigheid.

In werkelijkheid is de bodem op die 
plek anders dan op de rest van de ak-
ker. Deze laatste werd bij de Aba in-
gedeeld terwijl de depressie de code 
A-Gbp meekreeg (zie Bodemkaart)

Deze A-Gbp bodem vertegenwoor-
digt een zone van geconcentreerde 
afstroming stroomopwaarts van het 
ravijn dat we even ontwaarden net 
voor we het plateau opklommen.

Deze geconcentreerde afstromingsas 
komt uiteindelijk in het ravijn van de 
Colèbî terecht.

A-Gbp : zone met geconcentreerde afstroming

Loop terug richting Stop 8 maar waar 
de weiden ophouden blijft u rechtdoor 
lopen op het GR-pad en laat u het ravijn 
van de Colèbî rechts van u liggen. Het 
pad loopt eerst omhoog en daalt vervol-
gens naar een vervlakking. Rechts van 
u begint een rotsachtig ravijn zich af te 
tekenen. Daar slaat u linksaf en volgt 
het GR-wandelpad dat naar het plateau 
klimt. Eens u boven bent, stopt u even 
om het panorama te bekijken.

Geconcentreerde afstroming

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 
175E » op schaal 1/20 000

Geconcentreerde 
afstroming

11

Geconcentreerde 
afstroming

11

©S. Rekk

Gedeelte van de afstroming dat een 
stroombekken draineert :

van 1 tot 9 ha
van 9 tot 18 ha
> 18 ha

waterloop (al dan niet tijdelijk)

Uittreksel uit de toepassing 
éRRUISSOL (éRosion-
RUIssellement-SOL) 
http://cartopro3.wallonie.be/CIGALE

A-Gbp
Complex van bodems op leem en 
op stenige leem

Gbbk
Leembodems met kalksteenbij-
menging met structuur B horizont

GbBk
Leembodems met klei-kalksteen-
bijmenging met textuur B of struc-
tuur B horizont

Aba Leembodems met textuur B hori-
zont.

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191



24 Stop 12 Alluviale vlakte –Overstromingsvlakte – Overstroming

Alluviale vlakte tegenover de « Tête de Lion »Loop door op het pad tot waar het een 
bocht van 90° naar links maakt. Daar 
slaat u rechtsaf en loopt u voorbij 
een bank tot aan het panoramisch 
uitzichtspunt (rots met vuursteen van 
Stop 12, zie verder).
Rechts van u steken de rotsen 
van Freyr boven de Maas uit en 
daartegenover, op de andere oever, 
ligt een zacht afhellende akker.
Deze akker is eigenlijk de alluviale 
vlakte of de overstromingsvlakte van 
de Maas.

De bedding bij lage waterstand, 
tussen de bomenrijen in, is de 
bedding waarin permanent water 
stroomt.

In de overstromingsvlakte stroomt 
slechts bij gelegneheid water, meer 
bepaald bij hoge waterstand.

Het overstroomde Kasteel van Freyr

Bedding bij lage waterstand

Source : MEEDAT

Overstromingsvlakte

Source : MEEDAT

Kans op overstroming

http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/

© R é g i o n Wa l l o n n e
© I n s t i t u t  gé o g r a p h i q u e N a t i o n a l  -  B r u x e l l e s

Kasteel van Freyr

Alluviale vlakte

Waarden van kans 
op overstroming

Gering

Middelmatig

Hoog

Naar Stop 12

Alluviale vlakte

T. de Lion

De alluviale vlakte is het gebied 
langs een rivier dat onder water 
komt te staan bij hoge waterstand. 
Men noemt dit ook wel de 
overstromingsvlakte of de bedding 
bij hoge waterstand.

Bedding bij lage 
waterstandOverstromingsvlakte

Overstromingen worden vaak 
als natuurrampen beschouwd en 
de ramp is des te groter als men 
verkeerde keuzes gemaakt heeft wat 
bodemgebruik of ruimtelijke ordening 
betreft. Toch zijn overstromingen ook 
een bron van rijkdom en werden ze 
vroeger op prijs gesteld omwille van 
de landbouwwaarde van het afgezette 
materiaal (leem in brede zin en 
voedingsstoffen)

©S. Rekk

©S. Rekk

©F.Bonaert
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25 Stop 12 

Radiolaria zijn mariene protozoa (ééncel-
lige organismen) met een siliciumskelet. 
Ze zijn een onderdeel van het zoöplankton. 
Twee voorbeelden.

Chert (vuursteen) en silexknollen

Dagzoom van kalksteen van de Formatie 
van Leffe met zwarte chertknollen en –ban-
ken.

Bij het toekomen heeft u zeker de 
rots opgemerkt die hier dagzoomt. 
Het is een kalksteen uit de Formatie 
van Leffe maar wat hem bijzonder 
maakt, is dat hij chert bevat.
Het woord « chert » is afkomstig 
van Engelse steenkappers en wordt 
gebruikt om alle silexknollen aan te 
duiden die ouder zijn dan de silexen 
uit het Mesozoïsche krijt.
Chert bestaat uit microkristallijn 
silicium (chalcedoon) net als de 
silex die door onze Paleolithische 
voorouders gebruikt werd. Het heeft 
een schelpachtige breuk (afgerond) 
met scherpe kanten!
Zulke cherts of silexen komen 
veelvuldig voor in kalkstenen en 
krijt en concentreren zich vaak langs 
bepaalde gelaagdheidsvlakken. Deze 
nodules kunnen naar elkaar toe 
groeien en lagen of banken vormen. 
Ze ontstaan uit de neerslag van 
biogeen silicium (spicula van sponzen, 
radiolaria) dat in de oceaan aanwezig 

De chertknollen en –banken bieden meer 
weerstand tegen erosie en steken dan ook 
boven de kalksteen uit.

Chertbank

Chertknol

Het biogene silicium is homogeen verdeeld 
over de kalkhoudende modder. Het is pas 
bij de samendrukking dat er een segregatie 
ontstaat die resulteert in de onregelmatige 
afwisseling van kalksteenbanken waartussen 
chertknollen of -banken voorkomen.

Het verschijnsel van segregatie

Kimmeridgiaan 
Oxfordiaan

Cénomaniaan 
Albiaan

Ladiniaan - Carniaan

Midden-Perm

Tournaisiaan

Llandeilo - Caradoc

Midden-Eoceen

Campaniaan 
Conianciaan

In sommige periodes was er duidelijk een 
grotere productie van biogeen silicium 
zoals bv. in het Tournaisiaan tijdens het 
Carboon. Daarom vindt men chert in de 
Tournaisiaankalksteen, zoals de Formatie 
van Leffe, maar niet in de kalksteen van 
Devoonouderdom die we op de wandeling 
van Han-sur-Lesse zagen.

Periodes met 
radiolarieten

Chertbank

Chertknol

PRECAMBRIEN

is, vooral dan in warme wateren. Als 
de aanvoer van carbonaten beperkt 
is (in tegenstelling tot wat er in het 
Tournaisiaan gebeurde), zal het 
silicium dikke lagen vormen die men 
« radiolarieten » noemt (eerder dan 
knollen of dunne banken).

©S. Rekk

©S. Rekk

©S. Rekk

10 µm ©A.Baudrimont
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26 Stop 13 Het dassenpad

Keer terug naar de boom met het 
merkteken en volg de weg naar rechts. 
Op dit wegje langs de dalhelling zal u 
dassenburchten kunnen zien.

De das is een vleesetend zoogdier van 
de familie van de marterachtigen. 
Men vindt ze bijna over heel Europa 
en in sommige delen van Azië. Dassen 
zijn halfgravers en nachtdieren. 
Overdag trekken ze zich terug in hun 
diepe en complexe burchten. Een das 
is ongeveer 30 cm hoog en 90 cm lang 
(staart inbegrepen). Het mannetje 
weegt tussen 9 en 17 kg, het vrouwtje 
tussen 6 en 14 kg. De das leeft in 
de bossen. Ze eten voornamelijk 
vruchten, regenwormen, wortels, 
insecten, eieren, vogeltjes, kleine 
viervoeters, kikkers, enz.

Verschillende waarnemingen hebben 
aangetoond dat de ligging van 
de burchten vaak samenvalt met 
volgende factoren :

• aanwezigheid van een goed 
gedraineerde bodem die stevig 
genoeg is zodat het dak van 
de burcht niet instort (wortels 
kunnen hier een belangrijke 
ondersteunende rol spelen) ;

• aanwezigheid van een helling wat 
de afvoer van het opgegraven 
materiaal vergemakkelijkt ;

• aanwezigheid van een 
plantenkleed om het dier toe 
te laten zijn burcht discreet te 
verlaten of er terug te keren.

In het Waalse Gewest is het gebruik 
van strikken verboden evenals 
het verstoren of vernietigen van 
dassenburchten.

De das is eveneens beschermd in 
Engeland, Portugal, Spanje, Italië en 
Griekenland.

Dassenburcht langsheen het wandelpadDassen

© Schmitt Gérard 
3w.gerardschmitt.com

Tien jaar geleden was de das een 
bedreigde diersoort in België. 
Over het hele land leefden er 
toen nog slechts enkele duizen-
den, terwijl dit vroeger een wijd 
verspreid dier was, vooral dan 
ten zuiden van de Maas. De po-
pulatie lijkt zich nu te herstellen.

©S. Rekk
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27 Stop 14 Afstromend water en erosie van het akkerland

Voordat het pad zich verbreedt tot een 
bosweg verlaat u het bos langs uw lin-
kerzijde en loopt u aan de bosrand tot 
op een veldweg. Loop deze voor een 
stukje af.
Vóór u de veldweg bereikt, kijkt u 
even naar het veld op uw linkerkant. 
Misschien ziet u daar wel insnijdin-
gen of afzettingen van modder. 
Deze verschijnselen zijn ook weer het 
gevolg van de geconcentreerde afs-
troming van water. In akkerbouwge-
bieden zorgt het afstromende water 
voor veel erosie waardoor vrucht-
bare grond soms op een spectacu-
laire manier afgevoerd wordt.
Dit soort erosie is rampzalig op twee 
niveaus :

• voor de bodems : het landbouw-
kapitaal van een bodem is het resul-
taat van processen van bodemvor-
ming die voor sommige bodems 
tienduizenden jaren in beslag ge-
nomen hebben. Deze bodems met 
een landbouwkundige waarde ver-
tegenwoordigen dus een rijkdom 
en zelfs een stuk erfgoed dat niet 
hernieuwbaar is op de tijdschaal 
van een mensenleven ;
• voor de omwonenden : zij krijgen 
te maken met het sediment dat van 
de akkers meegesleurd werd en dat 
als modderstroom eindigt in stra-
ten, garages, tuinen, beken, visvij-
vers…

Om erosie in landbouwgebeiden 
doeltreffend te bestrijden, moet 
men volgende principes toepas-
sen :

• de zones afbakenen waarin 
het risico op afstroming groot 
is ;

• de bodem beschermen tegen 
de inslag van regendruppels 
(SPAT-effect) door een ve-
getatieve bedekking aan te 
brengen (CIPAN) ;

• de afstroming vertragen en 
verminderen.

 Insnijding te wijten aan geconcentree-
rde afstroming

Afzetting aan de voet van de helling als 
gevolg van geconcentreerde afstroming

geconcentreerde afstroming

SPAT-effect : iedere regendrup-
pel die valt, vernietigt aggregaten 
aan het oppervlak en zorgt voor 
verslemping, wat de afstroming be-
vordert.
CIPAN (vanggewas voor stikstof) : 
deze gewassen, die op het einde van 
de zomer ingezaaid worden, nemen 
het stikstofoverschot op dat nog in 
de bodem aanwezig is na de oogst.  
De opgenomen stikstof zal tijdens 
de winter niet uitgeloogd worden 
naar de ondergrondse waterlagen 
maar zal na het onderploegen vrij-
komen en opgenomen worden door 
de volgende teelten.

Wandelpad

©S. Rekk
©S. Rekk

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 
175E » op schaal 1/20 000

A-Gbp
Complex van bodems op leem en 
op stenige leem

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191
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28 Stop 15 Oud alluviaal terras

Geologische kaart van de wandeling. Oud 
alluvium wordt op de geologische kaart 
aangegeven met de code ALADe zijdelingse migratie van de meander van 

Waulsort van het NNW naar het ZZO heeft 
oud alluvium achtergelaten dat duidelijk 
herkenbaar is aan de typische « rolkeien »

Ter hoogte van de « berijdbare » weg 
slaat u linksaf en verwijdert u zich van 
het bos.
Wat verderop ziet u op het veld 
rechts van u kleine, sterk afgesleten 
en afgeronde keitjes liggen.
Men noemt dit « rolkeien » omdat 
ze inderdaad langdurig door een wa-
terloop gerold en verplaatst werden, 
wat ze sterk afgesleten heeft en ze 
hun bijna rolronde vorm gegeven 
heeft.
De waterloop die hiervoor ve-
rantwoordelijk is, is de Maas ! 
Nochtans heeft ze nooit op deze 

hoogte gestroomd…
Ter herinnering : tijdens het Tertiair 
(Plioceen) en het Quartair zijn de 
Ardennen en de Condroz opgeheven 
(zie Stop 1).
Dankzij haar enorme erosieve kracht 
en dankzij de traagheid van de ophef-
fing, is de Maas op « dezelfde » hoog-
te blijven stromen terwijl de afzettin-
gen van de vroegere alluviale vlakte 
oprezen naarmate de Ardennen en 
de Condroz werden opgeheven.
Deze afzettingen zijn dus oude rivier-
terrassen die we op de geologische 

Rolkeien in een rivier

kaart onder code ALA terugvinden 
(oude rivierafzettingen).
We vinden terrassen terug op vers-
chillende hoogten die overeenko-
men met de fases van opheffing van 
de Ardennen.

Doorsnede door de meander van Waulsort

Zijdelingse migratie van de meander
MaasWaulsort

Batterie des Patriotes

©S. Rekk ©S. Rekk

©S. Rekk

Stop

Doorsnede B-B’

Wandelweg

ALA = oude rivierafzettingen
©S. Rekk

ALA

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191



29 Stop 16 

A-Gbp : recente min of meer stenige 
bodems op colluvium (puin aan 
de voet van de helling) of alluvium 
(overstromingsvlakte).

GbBK : bodems met bijmenging van 
kalksteenverweringsklei (de klei, die 
niet oplosbaar is, is het residu van de 
oplossing van kalksteen, met andere 
woorden zijn het de onzuiverheden 
die hij bevatte) ;

Gbbk : bodems met kalksteen 
bijmenging in rechtstreeks verband 
met het onderliggende gesteente ;

Gbax : bodems met 
silexietbijmenging (vuurstenen [Stop 

12], die zelf niet oplosbaar zijn, 
worden uit de kalkstenen vrijgemaakt 
doordat deze laatste oplost, zoals de 
klei bij de GbBK) ;

Gbat : bodems met bijmenging van 
rolkeien (Stop 15) overeenkomend 
met de oude Maasterrassen vóór de 
opheffing van de Ardennen en de 
Condroz (Stop 1) ;

uAba : leemgronden van 
loessoorsprong (Aba) op kleisubstraat 
(klei afkomstig van de oplossing van 
de kalksteen) ;

Het zijn natuurlijk de dikste 
leembodems (Aba, Aca, uAba) die 

het meest geschikt zijn om aan 
landbouw te doen (akkers, weiden). 
De bodems op steile hellingen zijn 
bebost gebleven omdat ze helemaal 
niet geschikt zijn voor de landbouw 
(Gbbk).

Tussen deze twee uitersten vinden we 
in afnemende mate van geschiktheid 
GbBK, Gbap en Gbax.

Toposequentie

Loop verder over deze weg tot aan 
de vervlakking op de grens akker/
weide.

Kijk nu naar het landschap via een 
lijn die vertrekt van het hoogste 
punt en de bomenrij langs de 
RN989 (in het zuiden) en richting 
Maas gaat (in het noorden). 

Een bepaald bodemtype komt 
gewoonlijk, alleen of samen met 
andere bodems overeen met 
een bepaalde reliëfvorm (kamlijn, 
plateau, helling, dalbodem, …) 

Een toposequentie (bovenste figuur) 
zorgt ervoor dat we de belangrijkste 
verbanden tussen de rotsachtige 
ondergrond, het reliëf, de bodems en 
het bodemgebruik beter begrijpen. 
Van zuid naar noord zien we 
achtereenvolgens : 

GbBfp : bodems met schiefer- en 
psammietbijmenging in rechtstreeks 
verband met het onderliggende 
gesteente ;

Aba, Aca : leembodems ontwikkeld 
op ontkalkte Quartaire loess (Stop 
8) ;

Toposequentie Z-N doorheen het plateau van Crétia

Uittreksel uit de Bodemkaart « Dinant 175E » op 1/20 000 en ligging van de toposequentie
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Akker Crétia

De kennis van de bodemges-
chiktheid is zeer belangrijk om in 
de toekomst de beste gronden te 
behouden voor de landbouw en ze 
te vrijwaren tegen bebouwing en 
andere vormen van verharding.

DOORSNEDE S-N
Crétia

S N
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©L. Bock adapté de V. Genot 
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30 Stop 17 Differentiële erosie – Hardheid

Maak rechtsomkeer en neem aan de 
rand van het bos het pad dat links van 
u naar beneden loopt.
Hier heeft de afstroming een klein 
ravijn uitgeschuurd waardoor de 
kalksteen met vuurstenen van de 
Formatie van Leffe op sommige plaat-
sen blootgelegd is. De kalkstenen 
zijn sterker afgesleten en springen 
wat in waardoor de vuurstenen, die 
veel minder verweerd zijn, boven de 
kalksteen uitsteken. Dit verschijnsel 
noemt men differentiële verwering.
De hardheid van kalksteen, die uit 
calcietkorrels bestaat, is 3 op de 
schaal van Mohs, terwijl vuursteen, 
die uit chalcedoon bestaat, een hard-
heid van 7 heeft.

De weerstand van kalksteen tegen 
de schurende werking van de korrels 
en keien die het afstromende water 
meesleurt, verbleekt bij die van de 
vuurstenen.
Bovendien is kalksteen ook nog eens 
gevoelig voor oplossing en de vuurs-
tenen helemaal niet.

Begin van het bospad. Rechts een klein 
ravijn gevormd door erosie als gevolg van 
geconcentreerde afstroming

Vuursteenniveau

Kalksteenniveau

Kalksteen met vuurstenen van de Formatie van Leffe, aangetast door differentiële erosie

Klein ravijn ontstaan 
door afstroming

Klein ravijn ontstaan 
door afstroming

Wandelpad

©S. Rekk

©S. Rekk

De hardheid van een mineraal is 
een maat voor zijn weerstand tegen 
de mechanische vernietiging van 
zijn structuur.
De schaal van Mohs is een schaal 
die de relatieve hardheid van 10 
referentiemineralen weergeeft.

Schaal van Mohs
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31 Stop 18 

© 2001 C.R. Scotese PALEOMAP Project

Rotsen van Freyr : internationale stratigrafie

Naarmate u verder afdaalt, zal u mer-
ken dat het kleine ravijn op uw linker-
zijde stilaan uitgroeit tot een echt ravijn 
naarmate de helling toeneemt. Op het 
einde van de afdaling, ter hoogte van 
de grote eik en de schuur, heeft u een 
prachtig zicht op de rotsen van Freyr!

Deze rotsen zijn werkelijk een « open 
boek » op ons verleden.

Deze kalkstenen vertellen ons dat 
op een gegeven ogenblik, het kleine 
België zich tussen de keerkringen be-
vond en dat de oceanen waarin ze 
gevormd werden, zo’n -359 tot -318 
miljoen jaar geleden, ondiep waren 
(zie Stop 25).

In België omvatten deze dagzomende 
kalkstenen zo’n grote tijdspanne dat 
vele internationale referentiecoupes 
hier werden beschreven en bes-
tudeerd. Daarom vinden we ook op 
de internationale geologische tijds-
chaal, meer bepaald in het Carboon, 
een aantal termen terug die hun 
naam danken aan Belgische vind-
plaatsen (Tournaisiaan, Viséaan).

Al’Lègne

Rocher du 
Point de Vue

Louis 
PhilippeLe Fromage La Jeunesse

Uittreksel uit de « International 
stratigraphy » gepubliceerd op 

www.stratigraphy.org

Ligging van de continenten en van België op het einde van het Carboon, ca. 300 Ma geleden

De stratigrafie bestudeert de 
opeenvolging van de sedimentaire 
afzettingen, gewoonlijk in de vorm 
van strata (lagen), om zo hun rela-
tieve chronologie te kunnen bepa-
len.

België

©S. Rekk

Zicht op de rotsen van Freyr vanaf Stop 18

Evenaar

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191



32 Stop 19 Slechtvalken

© georges.lignier@wanadoo.fr

Hij slaat kleine vogeltjes in de 
vlucht ofwel na een horizontale 
achtervolging ofwel na een 
duizelingwekkende duikvlucht van 
verschillende honderden meters 
met dichtgevouwen vleugels. Hij kan 
snelheden van 110 km/h bereiken bij 
een achtervolging en tot 300 km/h in 
duikvlucht, wat hem tot het snelste 
dier ter wereld maakt.

Ter hoogte van de schuur neemt u 
linksaf en daalt u af richting Maas.

Vóór u, op de andere oever, doemt 
ook weer een kalksteenwand 
op met helemaal bovenaan, 
goed weggestoken, een nest van 
slechtvalken.

Op een dag in de jaren 70 van 
vorige eeuw besliste een koppel 
slechtvalken te nestelen aan de top 
van deze wand.

Velen hebben geprobeerd eieren of 
kuikens uit het nest te roven door 
een rappel te doen langs het nest.

Om ze te beschermen tegen 
deze stropers, werd een systeem 
van permanente bewaking met 
« aflossing van de wacht » opgezet 
tijdens de broedperiode en zolang de 
jongen nog op het nest zitten. Met 
een verrekijker kan je bovenaan de 
wand nog de prikkeldraad zien die 
de toegang tot de overhangende rots 
moest verhinderen.

De CAB (Stop 1) doet tot op vandaag 
nog mee aan deze bewaking.

De slechtvalk is een overlevende. 
Vanaf 1950 begon de populatie 
slechtvalken sterk af te nemen als 
gevolg van de stroperij maar ook 
door het gebruik van pesticiden zoals 

DDT in de landbouw, die de slechtvalk 
binnenkreeg via zijn prooien. De 
gevolgen van de onrechtstreekse 
inname van pesticiden waren 
onvruchtbaarheid, broze eierschalen 
of zieke kuikens.

Het laatste broedgeval van 
slechtvalken werd waargenomen in 
1958 en de soort verdween volledig 
van ons grondgebied tijdens de jaren 
60 van vorige eeuw.

Het terugdringen van het gebruik van 
bepaalde pesticiden en verschillende 
programma’s ter bescherming van 
deze vogels over heel Europa hebben 
ervoor gezorgd dat deze vogel stilaan 
weer begon op te duiken. De laatste 
jaren maken we zelfs een echte 
come-back mee…

De rots van de slechtvalken

Volwassen slechtvalk met jong in hun een-
voudige nest

Met een beetje geluk zal u zijn silhouet 
kunnen ontwaren of zijn schreeuw 
horen. De slechtvalk is eerder een 
stille vogel. Zijn meest voorkomende 
roep is een nogal doordringend en 
droog « ka-jak, ka-jak ». Bij alarm 
roept hij een snel « kek-kek-kek » dat 
steeds luider zal klinken in geval de 
indringer blijft naderen.

In de Middeleeuwen was de slechtvalk 
een veel voorkomende vogel. Zijn 
franstalige naam « pèlerin », wat het 
oude woord is voor « reiziger », kreeg 
hij in de XIIIe eeuw omdat men zijn 
nestplaats niet vond en dus dacht dat 
het een trekvogel was die hier maar 
tijdelijk verbleef

24 maart 2012 www.climb2climb.be
Onder het tabblad News van deze site, die 
welbekend is bij klimmers, konden we lezen :
« Om wie weet welke reden is het koppel 
slechtvalken niet in de Pape gebleven maar 
is toch weer verhuisd naar de nis in de Al 
Lègne. Het broeden is al begonnen en men 
nadert het nest best niet want dit zou het 
verlies van de jonge valkjes kunnen bete-
kenen. Samengevat : al wat zich links van 
de Lecomte bevindt (en deze inbegrepen) 
evenals de doortocht van de Al Lègne zijn 
verboden. De beklimming van de eerste 
touwlengtes van de Jongen-kam, Sérénade, 
Spigolo, Croisière Fantastique, Feux d’arti-
fice, etc. … blijft toegestaan. » ©S. Rekk



33 Stop 20 De « nevengeul » van de Colèbî (« noue du Colèbî »)

Sla rechtsaf en volg de oever van de 
Maas doorheen de weiden tot aan de 
nevengeul van de Colèbî.

Deze site is opgenomen in de lijst van 
sites die biologisch interessant zijn, 
net als het ravijn van de Colèbî (in 
Wallonië : SGIB : Site à Grand Intérêt 
Biologique).

We vinden de nevengeul van de 
Colèbî terug ter hoogte van de mon-
ding van het ravijn van de Colèbî. Ze 
loopt langs de Maas en is omgeven 
door weiden. Haar maximale diepte 
bedraagt 1,5 m. Ze staat in verbin-
ding met de Maas langs een over-
loop. Het water is er bijna stilstaand, 

de deining veroorzaakt door voorbij-
varende binnenschepen buiten bes-
chouwing gelaten.

Deze nevengeul langs de Maas is een 
favoriete plek voor de vissen die dit 
rustige water verkiezen als paaiplaats 
boven het woeligere water van de 
Maas. 

Men vindt er voorn, rivierbaars, pos, 
brasem, het alvertje, rietvoorn, zeelt 
en snoek. Men vindt er ook bitter-
voorn die als een kwetsbare soort er-
kend is.

Wat de flora betreft, vinden we er 
zwanenbloem en gele plomp, die al-
lebei beschermde soorten zijn.

Zicht over 180° (vervormd beeld) van de nevengeul van de Colèbî

Overloop
Wandelpad

Nevengeul

http://biodiversite.wallonie.be is een uitstekende site waarop je kennis kan maken met de beschermde planten en 
diersen

Zeelt

Rietvoorn

Snoek

Brasem

Voorn

Pos

Rivierbaars

Bittervoorn

Alvertje

©S. Rekk
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34 Stop 21 De resurgentie van de Colèbî

Loop verder langs de nevengeul en 
kruis 100 m verderop de Colèbî. Sla dan 
rechtsaf en volg de beek stroomopwaarts 
tot aan zijn resurgentie, zo’n 80 m 
verderop.
Deze uitstroming van water is een 
resurgentie.

Het water dat hier uitstroomt staat 
inderdaad in verbinding met het 
verdwijngat van Falmignoul waarover 
we het hadden bij Stop 10.
Het water dat in Falmignoul verdwijnt 
komt hier weer aan de oppervlakte 
na 1,2 km te hebben afgelegd met 
een hoogteverschil van 100 m langs 
het geklasseerde valleitje van de 
Colèbî.

Dit karstsysteem werd voor het eerst 
via tracering onderzocht in 1952 
en later nogmaals in 2003 door de 
Université de Namur.
Bij de laatste tracering in 2007 
verscheen de merkstof na 82 uur 
ter hoogte van de resurgentie, wat 
overeenkomt met een maximale 
snelheid van 15 m/h. Dit zijn lage 
snelheden voor een karstsysteem 
dat bestaat uit een verdwijngat en 
een resurgentie.

Resurgentie 
van de 
Colèbî

De resurgentie van  de Colèbî
©S. Rekk

Resurgentie 
van de 
Colèbî

Stro
omrichting

De resurgentie van de Colèbî vertoont het hele jaar door een constant debiet, ondanks 
de grote variaties in debiet ter hoogte van het verdwijngat van Falmignoul.

©S. Rekk

Resurgentie 
van de 
Colèbî

Verdwijngat 
van Falmignoul

Ravijn van Colèbî

Maas

Doline

Falmagnebeek

©S. Rekk, d’après un dessin de M. Bakalowicz

Een bron is een natuurlijke uitstro-
ming van water uit een grondwa-
terlaag. Ze kan in open lucht liggen 
of onder water als de uitstroming 
op de rivierbedding , op de oceaan-
bodem plaatsvindt, enz.
Een resurgentie is een uitstroming 
van water in een kalksteengebied, 
gekoppeld aan een verdwijngat dat 
hogerop ligt.
Een verdwijngat is een plaats waar 
het water van een waterloop geheel 
of gedeeltelijk in de diepte verdwi-
jnt, waardoor meestal een onder-
grondse rivier gevormd wordt die 
verdrop weer uitstroomt als resur-
gentie.

©  IGN-NGI (Top10s), autorisation A3191



35 Stop 22 

daarna gecompacteerd werden 
tot horizontale lagen (zie Stop 25). 
Tijdens het Carboon sluit de Rheïsche 
Oceaan, die Gondwana en Laurussia 
scheidt, zich geleidelijk. Tijdens het 
Viséaan (-345 tot -325 Ma) beginnen 
deze sedimenten samengedrukt te 
worden en opgestuwd waardoor een 
bergketen ontstaat : de Variskische 

keten, een kleine bergketen die 
deel uitmaakt van een veel grotere 
bergketen nl. de Hercynische keten.
Van deze bergen blijft er bij ons niets 
meer over in tegenstelling tot de 
Appalachen in de Verenigde Staten 
die ook deel uitmaken van deze 
Hercynische Keten.
In Europa worden vier grote 
orogenesecycli onderscheiden :

(1) de Cadomische cyclus, 
daterend uit het 

Precambrium ;
(2) de Caledonische 

cyclus, gaande van 
begin Cambrium tot 
begin Devoon ;
(3) de Hercynische (of 
Variskische) cyclus, 
gaande van het 

Devoon tot het einde 
van het Perm ;

(4) de Alpiene cyclus, van 
het begin van het Trias tot 

in het Quartair.

Loop naar het pad dat de bosrand volgt 
en sla linksaf.
Op dit pad dat naar de Tête de Lion 
terugkeert (Stop 23) zal u op uw 
rechterzijde een reeks dagzomen 
van kalksteen tegenkomen. Sommige 
zien er massief uit, andere bestaan 
duidelijk uit verschillende banken in 
verticale positie zoals hier het geval 
is.
Deze kalkstenen van de Formatie 
van Molignée werden zo’n 340 Ma 
geleden gevormd door afzetting 
op een oceaanbodem van modder 
en kalkhoudende brokstukken die 

Plooiing en orogenese (= gebergtevorming)

Een orogenese slaat op elk proces dat, in samenhang met de platentek-
toniek, aanleiding geeft tot de vorming van bergen

Calcaires formés de bancs bien 
individualisés et redressés en position 
subverticale

België

Sutuur van de Rheïsche Oceaan
Hercynische bergketen

Sutuur van de Iapetusoceaan 
Caledonische bergketen

©S. Rekk

-340 Ma

EVENAAR

Rheïsche Oceaan

Laurussia

Gondwana
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duidelijk gelaagd is en rijk aan crinoï-
den (stekelhuidigen), met of zonder 
zwarte chert.

Langs weerszijden van deze koraalrif-
fen worden door afzetting de paars-
grijze, goed gelaagde, dikke banken 
kalksteen, met of zonder chert, van 
de Formatie van Leffe gevormd.

B- Naarmate de tijd vordert, doen 
de koraalriffen van Waulsort steeds 
hogere onderzeese reliëfs ontstaan, 
waardoor het stuk zee tussen het rif 
en het Massief van Brabant afges-
cheiden geraakt van de rest van de 
Dinantiaanzee. In deze « binnenzee » 
die rustig is en veel minder zuurstof 
bevat (door gebrek aan uitwisseling 
met de open zee aan de andere zijde 
van het rif), worden de kalkstenen van 

Loop verder langs de Maas in de 
richting van de syncline van Freyr 
(Stop 26), langs de voet van de « Tête de 
Lion » (foto).

Vooraleer onder de Tête de Lion te 
lopen, bekijkt u eerst aandachtig de 
klif rechts van u : het massief van de 
Pape.

Het gaat hier weeral om kalksteen! 
Nochtans zijn ze niet allemaal het-
zelfde. Hun eigenschappen hangen 
af van de omstandigheden waarin ze 
gevormd werden.

Tijdens het Carboon (-350 Ma), be-
vindt België zich net ten Z van de 
evenaar. De zee bedekt de streek van 
Dinant en ten N van deze zee ligt een 
massief, het Massief van Brabant.

Het klimaat is droog en slechts wei-
nig sediment afkomstig van dit mas-
sief bereikt de zee via de waterlopen. 
Omdat er geen sediment van het land 
afkomt, kunnen kalkhoudende kleien 
zich ongebreideld opstapelen.

A- In deze « Dinantiaanzee » kan zich 
dankzij de activiteit van sponzen en 
mosdiertjes (bryozoa) geleidelijk een 
barrière’rif’ ontwikkelen : het zijn 
de kalkstenen van de Formatie van 
Waulsort. Deze kalkstenen zijn grijs, 
massief (zonder gelaagdheid) en ze 
rusten op de Formatie van Bayard die 
bestaat uit donkergrijze kalksteen die 

©Ron Blakey and Colorado Plateau Geosystems, Inc

Massief van 
Brabant

Dinant

EVENAAR

N

Paleogeografie van NW-Europa 350 miljoen 
jaar geleden

De « Pape » en de « Tête de Lion » : Waulsort-type rif

Grijze en massieve rots 
van de Tête de Lion, be-
horend tot de Formatie 
van Waulsort

de Formatie van de 
Molignée afgezet. 
Deze zwarte, fijn-
korrelige kalkstenen 
staan goed gekend 
onder de naam van 
zwarte marmers 
van Dinant en van 
Denée. We zullen ze 
kunnen zien bij Stop 
26 (syncline van 
Freyr).

©V. Hallet

Fotische zone

Fotische zone

« Dinantiaanzee » ten Z van het Massief 
van Brabant, en haar Waulsortiaan 
barrière’rif’zo’n 350 miljoen jaar geledenFormatie van de Molignée

Formatie van Leffe
Formatie van Bayard

Waulsortiaan barrièrerif

A

B Afgesneden 
binnenzee

© S.Rekk, d’après Lees A., Hallet V. & Hibo D. (1
98

5)Massief du Brabant

Massief du Brabant
Grens van de 
storminvloed

Grens van de 
storminvloed
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Rotsen van Freyr

Stop

Breuk

Wandelpad

Loop verder langs de Maas tot aan het 
volgende massief : de Mérinos.
Dit massief behoort tot de redelijk 
goed gelaagde Formatie van Leffe.

De klimrotsen van Freyr behoren 
bijna allemaal tot de Formatie van 
Waulsort. Dat is zo voor La Jeunesse, 
Louis Philippe, Le Fromage, Les 
Autours, La Pucelle, Le Pape en de 
Tête de Lion.
Het dichtst bij de Maas gelegen 
deel van de Al’Lègne behoort tot de 
Formatie van Leffe en het verst ve-
rwijderde deel tot de Formatie van 
de Molignée. De 5 Ânes, de Mérinos 
en de Fissures Georget behoren tot de 
Formatie van Leffe, terwijl de Rocher 
de l’École behoort tot de Formatie 
van Bayard. Als u van de Tête de Lion 
vertrekt, zal u enkele miljoenen jaren 
doorlopen hebben als u de Rocher de 
l’École bereikt

De Mérinos : het begrip « Formatie »

Een Formatie is een geheel van la-
gen die een lithologische eenheid 
vormen waaraan men gewoonlijk 
een plaatsnaam verbindt. De kleinste 
stratigrafische eenheid is de laag, 
verschillende lagen vormen een lid, 
verschillende leden een formatie en 
verschillende formaties een groep.

Rots van de Mérinos, behorend tot de 
Formatie van Leffe

De rotsen van Freyr en de geologische formaties

Stratigrafische kolom met vermelding van de geologische formaties van de rot-
sen van Freyr

©S. Rekk

Leffe
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(CCD : Carbonate Compensation 
Depth), vanaf dewelke de 
voorwaarden van druk en 
temperatuur de carbona-
ten onstabiel maken. 
De kalkschelpen 
zijn bijgevolg alle-
maal opgelost en 
er vindt helemaal 
geen neerslag van 
carbonaat plaats.
De diepte waarop 
de CCD zich bevindt, ligt 
noch in tijd noch in ruimte vast. Ze 
wisselt in functie van de chemische 
samenstelling en van de temperatuur 
van het zeewater.

De Fissures Georget : Gelaagdheid

Wat verderop en een beetje van het pad 
afgelegen, liggen de Fissures Georget.
Op de dagzoom van deze rotsen 
behorend tot de Formatie van Leffe 
ziet men duidelijk chert op rijen lig-
gen, wat de gelaagdheid benadrukt. 
Vooraleer ze vast worden, hopen 
ocaanische sedimenten zich op op de 
bodem van het bekken (zee, oceaan).
De vorming van individuele banken 
(gelaagdheid) is het gevolg van een 
verandering in sedimentatie. De fac-
toren die deze bepalen zijn :
1. De aanvoer van terrigeen mate-
riaal (sediment afkomstig van het 
land dat boven de zee uitrijst : zan-
den en kleien bv.) ;
2. De biologische productiviteit (ve-
rantwoordelijk voor een deel van de 
carbonaten) ;
3. De sedimentatiediepte (beïnvloedt 
de oplosbaarheid van de carbona-
ten).
Hier is bij de dagzoom de gelaagdheid 

Het meten van de oriëntatie (strek-
king) van een laag ten opzichte van 
het N verschaft de geoloog belan-
grijke informatie voor het opstellen 
van een geologische kaart.

te zien dankzij de rijen chert die inge-
bed liggen in de kalksteen.
De mariene oppervlaktewateren zijn 
gewoonlijk oververzadigd in carbo-
naat (CaCO3). Als zeeorganismen met 
een kalkschelp afsterven, zullen ze de 
neiging hebben te zinken zonder op 
te lossen.
Omdat de druk met de diepte toe-
neemt, neemt de verzadiging in car-
bonaten van het water af en kan de 
schelp oplossen. Vanaf de lysocline 
neemt de oplossingssnelheid snel 
toe.
Onder de lysocline ligt er een an-
dere grens nl. die van het com-
pensatieniveau van de carbonaten 

Een sediment is een geheel bes-
taande uit een verzameling van min 
of meer dikke partikels of neerges-
lagen materiaal, die elk afzonder-
lijk een bepaalde transportwijze 
hebben ondergaan (water, wind, 
zwaartekracht, enz.).
De lysocline is de diepte in de 
oceaan waarop de oplosbaarheid 
van carbonaten sterk toeneemt.
Een schelp is het harde omhul-
sel van sommige ongewervelden 
(sponzen, foraminiferen, enz.) dat 
gewoonlijk uit calciumcarbonaat 
bestaat.

Chertbank

De Fissures Georget (detail)

©S. Rekk

Gelaagdheidsvlakken
(oude oceaanbodems)

Chertbank

De Fissures Georget

©S. Rekk

Helling
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rd
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Horizontale

Chertbank

Gelaagdheidsvlak

©S. Rekk
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39 Stop 26 De syncline van Freyr

Loop verder tot de groeve van de syn-
cline van Freyr.
Sta precies in het midden tegenover 
de rotswand : daar ligt dan de syn-
cline van Freyr.

Bij Stop 22 hebben we het oprijzen 
van een bergketen en de plooiing van 
de gesteentelagen aangehaald.
Bij een plooistructuur herkennen 
we :
De syncline ❶ : kuipvormige plooi 
waarbij de jongste lagen centraal lig-
gen ;
De anticline ❷ : koepelvormige 
plooi waarbij de oudste lagen centraal 

liggen.
De kern van de syncline van Freyr 
bestaat uit de kalkstenen van de 
Formatie van de Molignée waaruit 
de zwarte marmers van Dinant of van 
Denée gehaald worden.
Onder deze goed gelaagde, eerder 
dunne banken kalksteen bevinden 

zich de oudere en minder goed ge-
laagde kalkstenen van de Formatie 
van Leffe.
De zwartere kleur van de kalkstenen 
van de Formatie van de Molignée is 
goed zichtbaar. Bij een vers breukvlak 
is deze zwarte kleur overduidelijk te 
zien.

Formatie van de Molignée

Formatie van Leffe

Syncline van Freyr

As van plooi

As van de plooi

❷ Verweerd  breukvlak

Vers breukvlak

Kalksteen van de Formatie van de Molignée 
met een vers en een verweerd breukvlak

Vers breukvlak
(Leffe)

Vers breukvlak
(Molignée)

Verweerd  breukvlak

Kalksteen van de Formatie van de Molignée 
(zwart) en van de Formatie van Leffe (grijs) 
met vers breukvlak

©S. Rekk ©S. Rekk

©S. Rekk
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40 Stop 27 Panorama vanaf de top van de Al’Lègne

Keer op uw stappen terug tot aan de 
rots van de Mérinos (Stop 24) en sla de 
weg links in (rechts van de Mérinos) en 
loop naar boven tot op de kam.

U kan eveneens, indien u de stijle 
helling van de terugrit wenst te 
vermeiden, voort gaan via het pad dat 
de Maas volgt tot aan de parking van de 
«Rue des Coteaux» (zie kaart p.4). De 
stop 27 kan bereikt worden van uit de 
«Chaussée des Alpinistes».

Eens u boven bent, loopt u verder tot u 
de trap ziet die naar de Chaussée des 
Alpinistes leidt. Neem dan het GR-pad 
op uw rechterzijde en loop tot Stop 27.

Let op dat u de rand van de klif niet te dicht 
nadert !

Deze Stop is slechts ingelast om u 
te laten genieten van het prachtige 
uitzicht aan de top van de Al’Lègne, 
om u te laten uitblazen na de steile 
klim en om u de besluiten van deze 
wandeling rustig te laten lezen (zie 
volgende bladzijden).
Eens u de besluiten gelezen heeft en u 
verzadigd bent van het mooie uitzicht, 
vervolgt u de GR naar rechts tot aan 
de Chaussée des Alpinistes. Daar slaat 
u rechtsaf en volgt de weg tot aan het 
vertrekpunt van de wandeling.

Boom aan de voet van de Mérinos
Panorama vanop de top van de Al’Lègne
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Bij de Stops 1 en 15 hadden we het 
over de Condroz en de Ardennen. Dit 
zijn zuiver geomorfologische termen. 
De wandeling van Freyr loopt door 
de Condroz.

De Condroz kan in twee delen 
onderverdeeld worden : de Condroz 
sensu stricto en de Ardeense 
Condroz. Deze laatste wordt soms in 
twee delen opgesplitst : de Ardeense 
Condroz sensu stricto ten O van de 
Maas en de Marlagne ten W van de 
Maas.
De benaming « Condroz » zou 
afkomstig zijn van de Condruzen, een 
volksstam die in de streek leefde ten 
tijde van de Gallische Oorlog.
De Condroz s.s., die driekwart van de 
Condroz uitmaakt, is hoofdzakelijk 
een landbouwstreek (30 à 40 %). De 
beboste zones (20 %) zijn er klein 
en versnipperd. Akkers nemen 25 à 
28 % van het grondgebied in beslag.
De Ardeense Condroz daartegenover 
is één van de meest beboste streken 
van België. Deze beboste strook die 
slechts 6 km breed is en gemiddeld 

Besluit : Geomorfologie

resistenter tegen erosie dan de 
laatste, waardoor ze dus boven 

de rest uitsteken net 
als de chert in de 
kalksteen van de 

Formatie van Leffe 
(Stop 17).De geomorfologie beschrijft het 

reliëf en legt zijn vorming en evo-
lutie uit. Het ontstaan van een re-
liëfvorm hangt samen met de tekto-
niek en/of de erosie.

op 260 m hoogte ligt, scheidt de as 
Samber-Maas van de Condroz s.s. 
Hij kreeg zijn naam omdat men er 
dezelfde gesteenten terugvindt als 
in de Ardennen, nl. zandstenen, 
kwartsieten en schiefers .
De Condroz is een plateau gekenmerkt 
door een golvend reliëf bestaande 
uit kamlijnen, « tiges » genoemd en 
laagten, « chavées » genoemd. Deze 
opeenvolging is het resultaat van de 
differentiële verwering (Stop 17). Dit 
plateau is diep ingesneden door de 
rivierdalen van de Maas en de Lesse 
(zie doorsnede door de Maas).
De hoogten bestaan uit zandsteen, 
terwijl de laagten hoofdzakelijk uit 
kalksteen bestaan. De eersten zijn 

Geomorfologische 
eenheden ten zuiden 
van de as Samber-
Maas

FREYR

©S.Rekk, d’après F. Barbier

©S. Rekk

Ardennen

Kalkzoom (Calestienne)

Fagne-Famenne

Condroz

Ardeense Condroz

Geomorfologische eenheden 

Wandelpad
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©d’après Hance et al., 1994

Rif

Intern platform

Kustlijn

0 m

-300 m

Op onze wandeling hebben we twee 
soorten lithologie (gesteenten) leren 
herkennen : kalksteen en leem.
Ieder gesteente (los of vast) 
kan verbonden worden aan een 
geologische eenheid (Formatie, Lid, 
Stop 24) waaraan een bepaalde 
ouderdom gekoppeld is. Gesteenten 
worden zo gerangschikt volgens een 
samenhangende en chronologische 
opeenvolging van afzettingen : dit is 
de stratigrafie.

De kalkstenen die we op de wandeling 
van Freyr zijn tegengekomen behoren 
tot het Systeem van het Carboon, 
dat van -355 tot -295 Ma loopt. 
Vertrekkend van het oudste systeem, 
is het Carboon het vijfde van de zes 
systemen uit het Paleozoïcum.
Deze kalkstenen behoren meer 
bepaald tot de etages Ivoriaan 
(Tournaisiaan) en Molinaciaan 
(Viséaan) van het Onder-Carboon 
(van -355 tot -325 Ma).
In België worden het Tournaisiaan 
en het Viséaan gekenmerkt door een 
kalksedimentatie. De paleogeografie 

Besluit : Paleogeografie en het begrip « platform »

De stratigrafie is de tak van de 
wetenschap die de opeenvolging 
van de verschillende geologische 
lagen of strata bestudeert

ziet er als volgt uit : België is een 
platform in een ondiepe zee ten 
zuiden van het Massief van Brabant. 
De zee is « warm » en de aanvoer 
van terrigeen materiaal (afkomstig 
van het continent) is beperkt, 
wat maakt dat er een belangrijke 
opstapeling van carbonaten 
plaatsvindt. In functie van de plaats 
op het platform waar ze gevormd 
werden, zullen deze kalkstenen een 
verschillende fossielensamenstelling 
hebben en een verschillende textuur, 
korrelgrootte en kleur.

De paleogeografie is een kaar-
tvoorstelling van de verschillende 
milieus in vroegere geologische ti-
jden.

©Ron Blakey and Colorado Plateau Geosystems, Inc
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Paleogeografie van België tijdens het 
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43   Geo-Pedologische wandelingen in de Provincie Namen

Als deze wandeling u heeft aangestaan, dan kan u ook elders terecht in onze provincie voor soortgelijke wandelingen, o.a. :

Geologische wandeltocht aan de Citadel 
van Namen

http://www.sciencesnaturelles.be/institute/structure/
geology/geotourism

Resurgentie van de Lhomme

Wat het thema geologie betreft, stellen we u volgende wandeltochten voor

Afsnijden van een meander van de MaasGrote van Spy

Geologische wandeltocht “Le long de 
l’Ourthe” (“Langs de Ourthe”)

Deze wandelingen worden gepu-
bliceerd door de University Press 

van Namen ( PUN ) en verdere uit-
leg over hen is beschikbaar op de 
website www.fondationclose.be
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